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Наручилац: 
Дом здравља „Нови Београд“ 
Гоце Делчева 30, Нови Београд  
 
 

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне, појашњење за јавну набавку „Услуге мобилне 
телефоније“, редни број набавке 42/2014 

 
 

*Потенцијални понуђач је поставио следећу сугестију: 
 
 
„Poštovani, 
  

U vezi raspisane javne nabavke usluga mobilne telefonije JN male vrednosti broj 42/2014,  
u svojstvu potencijalnog Ponuđača molim Vas da nam odgovorite na sugestiju vezanu za 
ponderisanje i posatljanje obaveznih uslova. 
 
1.    Naime, uspostavu veze niste, kao što je uglavnom slučaj u najvećem broju tendera naveli kao 
obavezan uslov, uz tarifiranje razgovora po sekundi, nego ste je stavili po kriterijum za ocenjivanje 
ponuzda. Broj pondera koje nosi je 5. Ovim načinom postavke ste omogućili da Vam neko od 
potrencijalnih ponuđača tarifira uspostavu veze veoma visokim iznosom, na taj način vas obaveže 
na visok iznos fature, ostale stavke koje se ponderišu ponudi po jako niskim cenama, na taj način 
izigra ponderisanje i pobedi na tenderu, sa ponudom koja je apsolutno nepovoljna po vas. 
Napominjem da je do sada na ovako posatvljenim tenderima bilo sličajeva da jedan ponudjač da 
cenu uspostave veze 12 din. To bi značilo u praksi da vas samo 10 poziva dnevno košta 120 din, 
odnosno čak 3600 din mesečno. Kako bi izbegli ovakvu situaciju i zaštitili sebe od neplaniranog 
troška koji, siguran sam ovim načinom ponderisanja niste sagledali, predlog je da izmenite 
konkurnu dokumentaciju i u delu obevezni uslovi stavite stvaku: tarifni paket bez naknade za 
uspostavu veze, a da se bodovanje uspostave veze kroz kriterijum za ocenjivanje potpuno izbaci i 
ponderi dodele ostalim savkama. 

Molim Vas za potvdru da li prihvatate ovu dobronamernu sugestiju, kao i za izmenu 
dokumentacije.“ 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: Разматрајући предлог потенцијалног понуђача на горе 
наведено мишљење а узимајући у обзир искуство из претходне јавне набавке услуге мобилне 
телефоније у којој је наручилац добио изузетно повољну понуду, сматрамо да претпоставка 
потенцијалног понуђача није реална те наручилац остаје при своме ставу. 
 Посебно напомињемо да су и потенцијални понуђач, који је доставио ово питање, 
као и други оператери који послују на нашем тржишту, учествовали, односно поднели 
понуду у набавци услуге мобилне телефоније, редни број набавке 27-2013, у којој је 
приликом пондерисања постојао као елеменат критеријума „Цена саобраћаја унутар 
мреже изабраног оператера-успостава везе“ и „Цена саобраћаја ван мреже изабраног 
оператера-успостава везе“. 
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Међутим, обзиром на бојазан потенцијалног понуђача да би неки оператери 
злоупотребили горе наведени  критеријум, овим путем вршимо измене и допуне конкурсне 
документације, тако да се у „Обрасцу понуде“ додаје следеће реченице:  
 
 „Уколико се понуђач није определио за опцију „бесплатно“, односно уколико 
уписује цену своје понуде за ред 2а) - Цена саобраћаја унутар мреже изабраног 
оператера (по једном броју)- успостава везе, наручилац ће је сматрати прихватљивом 
уколико не прелази износ од 1,50 динара без пдв-а. 
              Уколико се понуђач није определио за опцију „бесплатно“, односно уколико 
уписује цену своје понуде за ред 3а) - Цена саобраћаја ван мреже изабраног оператера 
(по једном броју) - успостава везе, наручилац ће је сматрати прихватљивом уколико не 
прелази износ од 5,60 динара без пдв-а. 
 Понуда која је већа (прелази горе наведене износе) ће бити одбијена као 
неприхватљива.“ 
 

Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима да приликом подношења понуда 
користе „Образац понуде“ који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца дана 30.09.2014. године, а горе наведена допуна је подразумевана и саставни је 
део првобитно објављене конкурсне документације. 
 
  
 
*Исти потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 
 
„1.       Kolika je procenjena vrednost nabavke i iznos prosečnog mesečnog računa ? 
Napominjem takodje da su ovo informacije koje moraju biti javno dsotupne u skladu sa članom 16 
Zakona o slobodnom pistupu informacijama od javnog značaja (Sl. Glasnik RS br. 
120/2004,54/2007, 104/2009 i 36/2010). U skladu sa članom 5 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu 
informacijama od javnog značaja predviđeno je da „Svako ima pravo da mu se informacija od 
javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži 
informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, 
kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.“ 
 Ove informacije su nam neophodne za pripremanje što kvalitetnije ponude koja bi po vas bila 
maksimalno povoljna i kojom bi uspešno odgovorili na postavljene uslove tendera. 
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: Процењена вредност јавне набавке је 390.000,00 динара 
без пдв-а (овај износ је процењен на основу вишегодишњег посматрања потрошње услуге 
мобилне телефоније - за део који плаћа установа). Напомињемо да део извршених услуга 
мобилног оператера плаћају запослени (врши се обустава од нето зарада) и тај део трошкова 
не улази у процењену вредност набавке. Отуда у вредност  просечног  месечног  рачуна (који 
износи 52.740,06 динара са пдв-ом) улази и износ који плаћају запослени.  

       
 
 

*Исти потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 
 

2.       Molimo za pojašnjenje napomene strani 14 konkursne dokumentacije:  Da li je za ponuđače 
upisane u Registar ponuđača dovoljno  priložiti Izjavu o ispunjosti obavznih uslova koja je sastavni 
deo konkursne dokumentacije (str 17) kao dokaz o ispunjenosti uslova za učešće u postupku? Da li 
je izjava dovoljna ili je neophodno dostaviti još neki dokument i koji? 



3 
 

     
  ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: Понуђачи се могу определити да поднесу:  

1) Регистар понуђача; или 
2) Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (која је саставни 

део конкурсне документације); или 
3) Наведене доказе (из табеле) из члана 77. став 1. тачка од 1) до 4). 

 
Без обзира да ли је понуђач уписан у Регистар понуђача или није свакако да 

прилагањем „Изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке“ може 
доказивати обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4), тако да је довољно 
приложити „Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке“ 
 
                 
 
*Исти потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 

1. „U okviru opštih tehničkih uslova na strani 10 konkursne dokumentacije navodi se sledeće 
""У случају потребе за променом оператера, трошкови преноса бројева падају на терет 
изабраног понуђача-оператера, тј. понуђач са којим наручилац потпише уговор, има 
обавезу да сноси све евентуалне трошкове настале услед пребацивања 300 бројева –
картица, које Дом здравља тренутно користи, на другог оператера мобилне 
телефоније (уколико изабрани понуђач не буде понуђач код кога је наручилац 
тренутно умрежен).  
Da li se trošak odnosi na sam trošak prenosa broja, ili na eventualne penale koje bi naručilac 
imao kao postojećem operatreru u slučaju raskida ugovora i prebacivanje brojeva na drugog.  
Ukoliko se troškovi odnose na penale, naručilac stavlja u neravnopravan položaj ponuđače 
jer navedenim uslovom favorizuje ponuđača koji mu trenutno pruža uslugu, a koji zapravo 
neće ni imati troškove koji su iskazani u konkursnoj dokumentaciji.  Naručilac neosnovano 
očekuje da izabrani Ponuđač snosi troškove koji nemaju veze sa uslugom koja je predmet 
javne nabavke.  Plaćanje penala ne može snositi ponudjač nego naručilac. Ova stavka je 
apsolutno favoruzujuća u startu za matičnog operatera koji nema ovaj inicijalni trošak i 
ukoliko ste pri stavu da se trošak odnosi upravo na izmirenje obaveza prema postojećem 
operateru, bićemo primorani da uputimo zahetev za zaštitu prava zbog favorizovanja. 
Zbog svega navedeog smatramo da ova stavka ne treba da bude deo konkursne 
dokumentacije.“         
 

          ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:    
Под „трошковима преноса бројева“ се подразумева само трошак преноса броја. 

У ове трошкове не улазе пенали. Наручилац редовно измирује своје обавезе плаћања. 
 
 

*Исти потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 
2. „Ukazujemo Naručiocu da je potencijalni Ponudjač kao operator u obavezi da poštuje i 

dosledno primenjuje tipske ugovore (GSM pretplatnički ugovor) kao i Opšte uslove 
pružanja i korišcenja usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži. Na navedeno nas 
obavezuju odredbe Zakona o elektronskim telekomunikacijama (između ostalih čl. 8, 105, 
106), pa bi izostavljanje ovih dokumenata predstavljalo kršenje pomenutog zakona što bi 
vodilo prekršajnoj odgovornosti. Opšti uslovi, kao i svi pobrojani tipski ugovori dati su na 
verifikaciju Ratel-u, i njihova primena je obavezujuća u skladu sa zakonom i dodeljenom 
licencom, predlažemo da se omogući da isti (tipska ugovorna dokumenta operatora kao 
ponudjača) budu uključeni tendersku dokumentaciju tj Ponudu ponudjača.“ 
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ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:    

Наручиоци нису у обавези да користе типске уговоре мобилних оператера већ да 
закључен уговор између оператера и наручиоца не буде у супротности са Законом о 
облигационим односима и другим позитивним прописима а што подразумева тј. укључује и 
Закон о електронским телекомуникацијама. 

Услед горе наведеног наручилац врши  измене и допуне конкурсне документације и 
то у „Моделу уговора“, у члану 5. став 2. тако што се реченица: „Уговорне стране су 
сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно 
примењују одредбе Закона о облигационим односима“ мења и сада гласи: Уговорне стране 
су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно 
примењују одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи“ 
  

Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима да приликом подношења понуда 
користе образац „Модел уговора“ који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца дана 30.09.2014. године, а горе наведена измена и допуна конкурсне 
документације у делу „Модел уговора“ у члану 5. став 2. је подразумевана и саставни је део 
првобитно објављене конкурсне документације. Наручилац ће приликом склапања уговора 
са изабраним понуђачем ову измену и допуну уврстити у уговор. 
 
 
*Исти потенцијални понуђач је још једном додатно поставио следеће питање: 

„1.Molim Vas da nam dostavite informaciju koja mora biti dostupna po Zakonu 
o slobodnom pristupu informacijama, a to je koliki je mesečno prosečan broj poziva 
koje grupa ostvari, van zatvorene grupe ( VPN-a) gde su pozivi besplatni? 

Napominjem takodje da su ovo informacije koje moraju biti javno dsotupne u 
skladu sa članom 16 Zakona o slobodnom pistupu informacijama od javnog značaja 
(Sl. Glasnik RS br. 120/2004,54/2007, 104/2009 i 36/2010). U skladu sa članom 5 
stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predviđeno je 
da „Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako 
što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, 
pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta 
uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.“ 
Ove informacije su nam neophodne za pripremanje što kvalitetnije ponude koja bi po 
vas bila maksimalno povoljna i kojom bi uspešno odgovorili na postavljene uslove 
tendera.” 
 
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: Просечан број позива које група оствари, ван затворене групе, је 
11.167,67 (посматрајући просек за девет месеци). 

 
 Напомена: Обавештавамо понуђаче да се услед измена и допуна конкурсне 

документације врши и продужетак рока за подношење и отварање понуда. Рок за подношење 
понуда је 10.10.2014. године до 11 часова. Јавно отварање понуда обавиће 10.10.2014. 
године у 11:30 часова.  

 
     Комисија за јавну набавку  

                        „Услуге мобилне телефоније“, 
                                 редни број 42/2014 

 
 


