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Општинска управа општине Бајина Башта 

Комисија за јавну набавку 

мале вредности бр. У МВ 18/19 

Број: 404-15-7/2019 

Датум: 21.02.2019. године  

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку мале вредности бр. У МВ 

18/19, образована Решењем од стране Наручиоца даје: 

 

Одговоре на постављена питања за јавну набавку мале вредности бр. У МВ 18/19 – Услуге 

мобилне телефоније. 
 

 

Питање број 1: 

На страни 4/33 Наручилац у оквиру техничких карактеристика наводи да је број СИМ 

картица 126, док се на страни 5/33 наводи да ће Наручилац има 162 картице. Замолили 

бисмо Наручиоца да одговори који је тачан број картица које су предмет јавне набавке, 

као и да у складу са наведеним уради измене конкурсне документације. 

 

Одговор на постављено питање бр. 1: 

Тачан број је 126 , наручилац ће изменити Kонкурсну документацију. 

 

 

Питање број 2: 

На страни 4/33 Наручилац наводи: „Минимална месечна потрошња, представља 

обавезујући рачун за Наручиоца у коју нису укључене претплате и накнаде за рачун 

других, а коју је наручилац у обавези да плати сваког месеца.“ , без информације који је 

износ у питању. Замолили бисмо Наручиоца да наведе да ли и на који износ се обавезује 

на месечном нивоу, без обзира на месечне претплате тарифних пакета које да Понуђач? 

 

Одговор на постављено питање бр. 2: 

Износ минималне месечне потрошње је део понуде и висина се уписује у обрасцу на 

страни 16, тако да овај износ понуђачи дефинишу у понуди и није унапред дефинисан. 

 

Питање број 3: 

Сугеришемо Наручиоца да промени трећи резервни критеријум, обзиром да је наведено 

„Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде раније 

предао понуду.“ Члан 84 ЗЈН дефинише одређивање критеријума, где је наведено да 

елементи критеријума на основу којих Наручилац додељује уговор морају бити описани и 

вредновани и морају стајати у логичкој вези са предметом јавне набавке. Истим чланом је 

прописано да Наручилац одређује начин на основу ког ће доделити уговор у ситуацији 

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

ценом. Према томе, Наручилац је у обавези да и резервни критеријум за доделу уговора 

одреди у складу са чланом 84 ЗЈН. Једина могућа опција за резервни критеријум је жреб из 

разлога 100% алеаторности, па Вас молимо да извршите корекције  конкурсне 

документације тако што ћете елиминисати поменут резервни критеријум и предвидети  

нови  – жреб. 
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Одговор на питање број 3: 

Наручилац ће изменити Конкурсну документацију. 

 

Напомена: Одговоре на постављена питања, као и остала документа везана за јавну 

набавку можете преузети са Портала јавних набавки као и на интернет страници 

Наручиоца. Адресе су: portal.ujn.gov.rs, и www.bajinabasta.rs. 

 

Комисија за Јавну набавку мале вредности бр. У МВ 18/19 – Услуге мобилне телефоније 

је сагласна да ови одговори на питања захтевају Измену и допуну конкурсне 

документације. 

 

 

У Бајиној Башти, 

Дана 21.02.2019. год. 

 

 

 

С поштовањем, 

 

                                                                      Комисија за јавну набавку 

                                                                        мале вредности бр. У МВ 18/19 

 
                                                                          

http://www.bajinabasta.rs/

