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ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку мале вредности - Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине 

Сокобања  број ЈН 22/19 

 

Дана 14.07.2019. године, примили смо  захтев за додатне информације/појашњења у вези јавне 

набавке мале вредности - Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине 

Сокобања  број ЈН 22/19 у оквиру кога су постављена следећа питања: 

 

1. „Na strani 6. Pod tačkom 6. definisali ste obaveznu minimalnu mesečnu potrošnju u iznosu 

od 35.000,00 dinara bez PDVa. Molim vas da navedete I precizirate sve vrste usluga koje su 

obuhvaćene navedenim iznosom. 

2. Na strani 22., pod tackom 16. naveli ste kao kriterijum izbora za partiju 2. “Ekonomski 

najpovoljnija ponuda”. Imajući u vidu prirodu I predmet javne nabavke usluga 

telekomunikacija,  molimo vas za revidiranjem sistema ponderancije.  

Kriterijum po kojem, ponuđač koji ponudi najveći budžet dobija 50 pondera,  favorizuje nabavku 

mobilih uređaja, ruši esenciju nabavke I nedvosmisleno stavlja u drugi plan predmet vašeg poziva 

za nabavkom usluga mobilne komunikacije. 

U skladu sa ZJN, sa ciljem obezbeđenja transparentosti procesa I ravnopravnosti zainteresovanih 

ponuđača, sugerišemo vam izmenu sistema ponederacije, sa akcentom na cenama usluga sa 

definisanjem budžeta u fiksnom iznosu, uzimajući u obzir trajanje ugovorne obaveze od 12 meseci i 

definisanom minimalnom mesečnom potrošnjom.“ 

Комисија за јавну набавку је дана 16.07.2019. године, размотрила постављена питања и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављена питања: 

1. Износом од 35.000,00 динара без ПДВ ( минимална месечна потрошња), у који је 

урачуната претплата по броју у озносу до 50 динара без ПДВ, за 80 претплатничких 

бројева уз могућност да се, у случају потребе, број корисника повећа или смањи за 10%  

обухваћене су следеће услуге: 

- Успостава везе се не тарифира; 

- Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног Давалац услуга; 

- Техничка подршка (Кориснички сервис у циљу пружања бесплатне неопходне 

помоћи појединачним корисницима унутар групе КОРИСНИКА УСЛУГА, 24 сата 

дневно, 7 дана у недељи - за време трајања уговора; омогућен континуирани 

бесплатан увид у рачун (стање рачуна); 



- Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају; 

- Позиви специјалних служби (полиција, хитна помоћ, ватрогасци...) се не 

тарифирају; 

- Саобраћај унутар корисничке групе Општинске управе општине Сокобања, 

саобраћај унутар екстерне корисничке групе са јавним предузећима на територији 

општине Сокобања (ЈКП „Напредак“ и Јавно предузеће „Зеленило-Сокобaња“ 

Сокобања), Основном школом и Организацијом за туризам,  саобраћај унутар 

мреже понуђача, саобраћај изван мреже понуђача према осталим мобилним 

Даваоцима услуга, саобраћај према фиксној телефонији, СМС поруке унутар 

корисничке групе, мреже понуђача, изван мреже понуђача-према осталим 

Даваоцима услуга и ка иностранству; 

- Пренос интернет података за најмање 10 претплатничких бројева КОРИСНИКА 

УСЛУГА у количини од 1 GB по броју месечно са максималном брзином протока, 

без накнаде.  Након искоришћених 1 GB по броју  у текућем месецу, интернет се 

том броју аутоматски искључује за текући месец; 

- Могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења или неких 

других разлога), у року не дужем од 48 сати, без наплате; 

- Тарифирање позива по секунди реалног времена без заокруживања на минуте; 

- Задржавање постојећих телефонских бројева корисничке групе КОРИСНИКА 

УСЛУГА.  

- Разговори унутар групе КОРИСНИКА УСЛУГА се обављају без накнаде, за 0,00 

динара, без ограничења; 

- Разговори у оквиру екстерне корисничке групе са јавним предузећима (ЈКП 

„Напредак“ и Јавно предузеће „Зеленило-Сокобња“ Сокобања, Основном школом 

и Организацијом за туризам) без накнаде за саобраћај  од минимално  300 минута 

месечно по броју (минимално 25 претплатничких бројева КОРИСНИКА УСЛУГА) 

се обављају без накнаде, за 0.00 динара. 

2. Обзиром да се из године у годину цена СМС порука и минута разговора смањују (у 

последњој години износе 0,01 динар) Наручилац је имао намеру да добије повољније 

услове, односно већи износ за набавку бенифицираних мобилних апарата, а да након тога 

у односу на добијени износ може изабрати број и врсту мобилних апарата, те је из тог 

разлога и извршио пондерисање на наведени начин. 

 

 

Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

  Комисијa за јавну набавку с.р. 

 


