
                                          
 

 

 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4097 F: +381 21 487 4087 
office.uprava@vojvodina.gov.rs  
www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 БРОЈ: 404-151/2018  ДАТУМ: 21.06.2018. године 

 
  

  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

конкурсне документације за јавну набавку услуга -  

услуге мобилне телефоније 

ЈНОП 19/2018 
 

 Наручилац је путем e-maila дана 19.06.2018. године примио захтев којим се 

тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку услуге – услуге мобилне телефоније у оквиру којега су постављена следећа 

питања: 

Питање бр.1: 

1. Да ли се износ буџета за куповину мобилних уређаја на свим обрасцима који чине 

саставни део понуде, уписује за сваку годину уговорног периода (за 12 месеци) или 

за цео период трајања уговора, односно за период од 24 месеца? У члану 2. модела 

уговора је јасно да се уписује износ буџета за куповину мобилних уређаја за 12 

месеци али у осталим обрасцима је нејасно за који уговорни период, да ли за 12 или 

24 месеца. 

Одговор: 

У обрасцима који чине саставни део понуде, као и у обрасцу структуре цене буџет за 

куповину мобилних телефона се уписује за цео период трајања уговора, односно за 

24 месеца. У наведеним обрасцима под јединицом мере паушал, количина 1 

подразумева се целокупан износ понуђеног буџета за куповину мобилних уређаја за 

период од 24 месеца. С обзиром на то да је конкурсном документацијом прецизирано 

да је минималан прихватљив понуђени буџет за куповину мобилних уређаја 

3.000.000,00 РСД са ПДВ, односно 2.500.000,00 РСД без ПДВ за сваку годину 

уговорног периода, за период од 24 месеца минимално прихватљив буџет за 

куповину мобилних уређаја је 6.000.000,00 динара са ПДВ, односно 5.000.000,00 

динара без ПДВ. 

Детаљније појашњење: 

- у обрасцу VI/1 Образац понуде у табели која је у тачки 4 обрасца (4. Предмет, 

цена и остали подаци релевантни за закључење уговора), у делу под бројем 6 

„Буџет за куповину мобилних уређаја“ уписује се вредност понуђеног буџета 

за куповину мобилних уређаја за цео уговорни период, односно за 24 месеца. 

- у обрасцу VI/4 Образац табеларни део понуде (спецификација) у табели која 

под бројем 6 „Буџет за куповину мобилних уређаја“ уписује се вредност 

понуђеног буџета за куповину мобилних уређаја за цео уговорни период, 

односно за 24 месеца. 

- у обрасцу VI/5 Образац структуре цене уписује се вредност понуђеног буџета 

за куповину мобилних уређаја за цео уговорни период, односно за 24 месеца.  

 

Питање бр.2: 

Да ли се за критеријуме 1 и 2 за цене разговора пондерише цена разговора у 

минутима или у секундама? 

Одговор: 

У минутима. 
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Питање бр.3: 

Да ли се износ буџет за набавку куповину мобилних уређаја који представља 

резервни критеријум у случају две или више истих понуда посматра са или без ПДВ? 

Одговор: 

Посматра се износ без ПДВ. 

 

Питање бр.4: 

Сугеришемо Наручиоцу да на стр. 15/60 КД у табели дода „700“ испред назива 

критеријума „Интернет на VOICE SIM картица“. 

Одговор: 

Наручилац је сачинио Измене бр.1 конкурсне документације од 21.06.2018. године. 

 

 Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Име и презиме 

Наташа Нађ, члан с.р.                         

Гордана Гошић, заменик члана с.р.        

Биљана Обрадовић, заменик члана с.р. 
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