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        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Jн  84/2019. 

 доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 

 
Питање 1: 

1. Na strani 30 konkursne dokumentacije naručilac zahteva da ponuđači „dozvole mogućnost zaštite od 

isključenja po isteku navedenog roka plaćanja, u produženju roka od 15 dana” i  u okviru Obrasca strukture 

cene na strani 18 konkursne dokumentacije ponuđači treba da upišu “rok za zaštitu od isključenja”. 

Napominjemo da je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) koja 

postupa po Zakonu o el. komunikacijama i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji su imperativnog 

karaktera, odobrio Opšte uslove za pružanje usluga u javnoj mobilnoj mreži koje pravo ograničenja i ukidanja 

predmetnih usluga  detaljno regulišu u okviru tačke 28 odeljka VIII na stranama 19, 20 i 21. Navedenim nije 

predviđen rok za zaštitu od isključenja, ukidanje ili ograničenje pružanja predmetnih usluga u situaciji kada 

korisnik ne ispunjava svoje obaveze, u prilogu tome govori i činjenica da se nakon sprovedene nabavke 

zaključuje dvostrano obavezujući teretni Ugovor koji se sastoji u pravima i obavezama naručioca i ponuđača 

odnosno u činidbama i protivčinidbama ugovornih strana. Sugerišemo da se navedeni zahtev izbriše iz 

konkursne dokumentacije.  

Питање 2: 

      2.  Na strani 6/34 konkursne dokumentacije, pod rednim brojem 2 navedeno je da je broj korisnika sim kartica u 

mreži naručioca 180 uz mogućnost naknadnog povećanja broja korisnika. Na strani 18/34 konkursne dokumentacije, u 

obrascu strukture ponuđenih cena, zbir broja potrebnih paketa iznosi 142. Molimo vas da precizirate tačan broj 

brojeva i na kojim paketima.  

 Одговор Наручиоца: 

 

Наручилац ће извршити измену  конкурсне документације.  

 

 

  Комисија за јавну набавку 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 

       

 

 



 
 

 

 

 

 

 


