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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

конкурсне документације за јавну набавку услуге – 

услуге мобилне телефоније 

  ЈНОП 18/2020 
 

  

Наручилац је путем e-maila дана 19.06.2020. године примио захтев којим се тражe 

додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку 

услуге – услуге мобилне телефоније у оквиру којег су постављена следећа питања, а 

на које је комисија за јавну набавку сачинила следеће одговоре: 

Питање бр. 1: 

„Како сте на порталу за јавне набавке 19.06.2020. у оквиру питања и одговора 

везаних за конкурсну документацију објавили документ у коме наводите следеће: 

„Наручилац ће позив упутити путем мејла и то на мејл адресу коју понуђачи наведу у 

Обрасцу понуде у делу „Адреса за пријем електронске поште““ 

Молимо за потврду да ће мерење сигнала бити организовано након датума отварања 

понуда. 

  

Одговор: 

Да, мерење сигнала ће бити вршено након отварања понуда.  

 

Питање бр.2: 

„Такође, молимо за додатно објашњење о износу који је потребно унети у колону 

„јединична цена без ПДВ“ у табели бр. 6 на страни 24/60 конкурсне документације, 

као и у табели под истим бројем на страни 31/60 када су у питању колоне „јединична 

цена без ПДВ“ и „јединична цена са ПДВ“ с обзиром да се буџет нуди  у укупном 

износу?“ 

 

Одговор: 

Додатним појашњењимa бр.1 од 19.06.2020. године је наведено следеће, односно 

дато следеће појашњење: 

„У Обрасцу понуде (стр.24-25/60 КД) понуђачи уписују износ буџета за куповину 

мобилних уређаја и сличних апарата за период од 24 месеца. 

У Обрасцу Табеларни део понуде (стр.31/60 КД) понуђачи уписују износ буџета за 

куповину мобилних уређаја и сличних апарата за период од 24 месеца. 

У Моделу уговора у члану 2. став 1. (стр. 43/60 КД) понуђачи уписују износ за једну 

годину, односно за период од 12 месеци, а тај износ се примењује у свакој уговорној 

години.“ 

Пример: 

Уколико укупан буџет за куповину мобилних уређаја и сличних апарата за 24 месеца 

који понуђач нуди износи 10.000.000,00 динара без ПДВ понуђач уписује следеће 

податке: 

У Обрасцу понуде (стр.24-25/60 КД) уписује 10.000.000,00 динара без ПДВ (буџет за 

24 месеца). 



У Обрасцу Табеларни део понуде (стр.31/60 КД) уписује 10.000.000,00 динара без 

ПДВ (буџет за 24 месеца). 

У Моделу уговора у члану 2. став 1. (стр. 43/60 КД) уписује 5.000.000,00 динара без 

ПДВ (буџет за 12 месеци, односно буџет који се примењује за сваку годину уговорног 

периода).  

 

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 

Наташа Нађ, заменик члана            

Анела Амиџић, заменик члана         

Зоран Шпановић, члан                   
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