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  adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica 
Odsek za javne nabavke 

 telefon: +381 24 645-513 
     fax: +381 24 645-515 

 e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com 
                                        PIB: 105303985  

matični broj: 08881294 
        račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor 

 
Датум: 27.09.2019. 

Број: 01-4223/31-19-6 

Суботица 
 

На основу чл. 63. став 3. ЗЈН („Сл. гласник РС“ 124/2012,14/2015 и 68/2015), Комисија за ЈН 

припремила је: 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕНА  И ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ за ЈН услуга у поступку ЈНМВ 31/19 Услуге комуникације 

 

Питање заинтересованог лица бр. 1 

Техничком спецификацијом услуге мобилне телефоније за партију 1. предвидели сте да понуђачи 

за пакет 4. морају да обезбеде 100 минута разговора за позиве према мобилној мрежи мтел 

Аустрија, Црна Гора и БиХ. 

 Предметни захтев није у логичкој вези са предметном јавне набавке и исти је дискриминаторски 

јер фаворизује једног од понуђача који има закључене уговоре са горе поменутим операторима из 

Аустрије, ЦГ И БиХ. 

Имајући у виду наведено, молимо и захтевамо од вас да из конкурсне документације избаците горе 

описани захтев и исту ускладите са Законом о јавним набавкама 

Одговор Комисије бр.1:  

Наручилац је креирао захтеве на основу својих објективних потреба и истакао минималне захтеве 

који сваки понуђач треба да испуни.  

Сматрамо да нисмо дискриминисали ниједног понуђача за услуге мобилне телефоније, јер сваки 

понуђач може да закључи уговоре са иностраним партнерима. 

 

Питање заинтересованог лица бр. 2 

На страни 21/45 ЈНМВ 31/19, ПАРТИЈА БР 1 Конкурсне документације наведено је да за 

доказивање финансијског капацитета потребна Потврда Народне банке Србије да понуђач у 

задњих 6 месци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда није био у 

блокади. Подсећамо вас да је податак о броју дана блокаде јавно доступан на сајту Народне Банке 

Србије уз напомену да су подаци званични и да се могу користити за службене потребе, без 

подношења захтева за издавање потврде. У складу са тим, молимо вас за одговор да ли је довољна 

копија са сајта Народне Банке Србије, као и да коригујете поменуто у конкурсној документацији? 

Одговор Комисије бр. 2: 

На страни 5/45 Конкурсне документације, у делу 3.4 Начин достављања доказа, је наведено 

следеће: „Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа и дужан је да наведе који су то докази“, дакле понуђач није дужан да достави 

Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих 6 месци који претходе месецу објављивања 

позива за подношење понуда није био у блокади, уколико наведе да су тражени подаци јавно 

додступни на интернет страници НБС. 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 31/19 

                                         Едуард Фаркаш, мастер менаџер у систему здравствене заштите 

                                                        Давор Рабреновић, дипл. економиста, електро инг.  

                                                         Мира Тиквицки, економиста 

                                                         Слободанка Радуловић, дипл. правник 

                                       Роберт Ангеловић, програмер 

                                                               Маја Живановић, службеник за јавне набавке                                        

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


