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СОКОБАЊА 

             

                                               

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 11.07.2019. године, примили смо  захтевe 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.       Drugi rezervni kriterijum za izbor najpovoljnije ponude koji je naveden na strani 24 konkursne 

dokumentacije, „duži rok važenja ponude“, nije u skladu sa ZJN. Član 76. ZJN definiše da kriterijumi 

moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, a dužina važenja ponude nije ni u kakvoj 

logičkoj vezi sa pružanjem usluga telekomunikacija. Takođe, ovaj kriterijum je i neprimenjiv jer ne 

postoji gornja granica važenja ponude, pa taj rok potencijalno može iznositi beskonačan broj dana, 

što obesmišljava nadmetanje ponuđača po ovom kriterijumu. Sugerišemo Naručiocu izmenu 

rezervnog kriterijuma. 

 

Partija 1: 

 

2.       Molimo Naručioca za potvrdu da se rezervni kriterijumi koji su dati na strani 24 konkursne 

dokumentacije, odnose i na partiju 1. 

 

3.       Molimo Naručioca za potvrdu da ponuđači iskazuju cene u svojim ponudama na dve decimale, 

s obzirom na to da se u  Zakonu o Narodnoj banci Srbije član 53. stav 1.  navodi da je „Novčana 

jedinica Republike Srbije jeste dinar, koji se deli na 100 para". 

 

4.       U Obrascu ponude za partiju 1 nije predviđeno mesto za unos podatka o roku plaćanja. 

Sugerišemo Naručiocu izmenu navedenog obrasca. 

 

Partija 2: 

 

5.       Na strani 23 konkursne dokumentacije Naručilac je za cene dao sledeću napomenu: ,,Cena za 

minut saobraćaja iznosi najmanje 0,01 dinar. Ukoliko ponuđač ponudi cenu za mnut saobraćaja od 

0,00 dinara Naručilac  će takvu ponudu kod rangiranja ponuda računati kao cenu od 0,01 dinar“, a na 

strani 34 stoji  sledeća napomena: ,,Minimalna ponuđena cena minuta razgovora prema svim 

mobilnim  mrežama u domaćem saobraćaju, kao i cena SMS-a   iznosi najmanje 0.01 dinar“. Prva 

napomena na strani 23 i  napomena na strani 34, cenu minuta ograničavaju na minimum od 0,01 dinar 

i da se ne može ponuditi cena od 0,00 dinara, a u sledećoj rečenici na strani 23 stoji da se može 

ponuditi cena od 0,00 dinara koja će se računati kao cena od 0,01 dinar. Ove dve napomene su u 

koliziji. Molimo Naručioca da precizno definiše koje će se od ove dve napomene, koje se odnose na 

cene, primenjivati prilikom obračuna pondera. 



 

6.       Kod drugog rezervnog kriterijuma Naručilac navodi sledeće: ,,Ukoliko ponuđači imaju istu 

najnižu ponuđenu cenu i isti rok plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda sa dužim rokom 

važenja ponude“. S obzirom na to da je za partije 1 i 3 kriterijum za dodelu ugovora najniža ponuđena 

cena, a kod druge partije kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, drugi 

rezervni kriterijum trebalo bi da glasi:“ Ukoliko ponuđači imaju istu najnižu ponuđenu cenu, odnosno 

isti broj pondera i isti rok plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda sa dužim rokom važenja 

ponude“. Sugerišemo Naručiocu da izvrši korekciju navedenog kriterijuma. 

 

7.       Kod rezervnog kriterijuma žreba navedeno je sledeće: ,,Žrebom će biti obuhvaćene samo one 

ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu, isti rok plaćanja  i isti rok važenja ponude“. S 

obzirom na to da je za partije 1 i 3 kriterijum za dodelu ugovora najniža ponuđena cena, a kod druge 

partije kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda, pretpostavka je da bi 

napomena vezana za žreb trebala da glasi: ,,Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju 

jednaku najnižu ponuđenu cenu, odnosno isti broj pondera, isti rok plaćanja  i isti rok važenja 

ponude“. Sugerišemo Naručiocu da izvrši korekciju navedenog kriterijuma. 

 

8.       Na strani 23 KD, data je napomene koja glasi: ,,Zaokruživanje se vrši na 2 decimale“. Molimo 

Naručioca za potvrdu da se navedena napomena odnosi i na cene i na pondere. 

 

Partija 3 

 

9.       Molimo Naručioca za potvrdu da se rezervni kriterijumi koji su dati na strani 24 konkursne 

dokumentacije, odnose i na partiju 3. 

 

10.   Molimo Naručioca za potvrdu da ponuđači iskazuju cene u svojim ponudama na dve decimale, 

s obzirom na to da se u  Zakonu o Narodnoj banci Srbije član 53. stav 1.  navodi da je „Novčana 

jedinica Republike Srbije jeste dinar, koji se deli na 100 para". 

 

11.   U Obrascu ponude za partiju 3 nisu predviđena mesta za unos podataka o roku plaćanja i roku 

važenja ponude. Sugerišemo Naručiocu izmenu navedenog obrasca.“ 

 

 

Комисија за јавну набавку је дана 12.07.2019. године, размотрила постављена питања и на 

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

/појашњења, на постављена питања: 

 

Одговор на  питања бр. 1., 6., и 7. 

Наручилац  ће извршити измену конкурсне документације у делу  „Елементи критеријума на 

основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 

понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом.“ 

 

Одговор на питање 2. и 9.  

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 

када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом се 

односе на све партије.  

 

Одговор на питање 3., 5., 8. и 10. 

У конкурсној документацији, у напоменама наручилац је имао намеру да понуђачима јасно 

стави до знања да се понуда даје заокружена на две децимале и да цена минута разговора и 

цена СМС понуда не може бити нижа од 0,01 динар, те ако се и деси да понуђач у понуди цену 

од 0,00 динара да ће се рачунати да понуђена цена износи 0,01 динар.  



Наручилац захтева од понуђача да цена минута разговора и цена СМС порука  може износити 

најмње 0,01 динар, те ће понуђачи занемарити појашњење напомене на страни 23 и доставити 

понуду са исказаном ценом од најмње 0,01 динар. 

 

Одговор на питање бр. 4 и 11. 

Наручилац  ће извршити измену конкурсне документације и изменити обрасце понуде. 

 

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. 

 


