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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: 01.09.2017. 

Број: 01-5033/21-17-6 

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 поступу ЈНМВ 21-17 УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

Питање заинтересованог лица бр.1: 

С обзиром да је ЈН обликована у две партије, молимо наручиоца да нам одговори да ли се 

критеријум „најниже понуђене цене“ односи на обе партије? 

 
Одговор комисије бр.1: Критеријум се односи на обе партије. 

 

Питање заинтересованог лица бр.2: 

 Да ли се начин избора понуђача уколико имамо две или више истих понуда, извлачење путем 

жреба, односи на обе партије? 

 

Одговор комисије бр.2: Извлачење путем жреба се односи на обе партије. 

 

Питање заинтересованог лица бр.3: 

 На колико децимала понуђачи заокружују цене у својим понудама? 

 

Одговор комисије бр.3: Понуђачи треба да зокруже цену на две децимале. 

 

Питање заинтересованог лица бр.4: 

Да ли се може понудити цена од 0,00 динара? 

 

Одговор комисије бр.4:  Ствар је Понуђача колику ће цену понудити. 

 

Питање заинтересованог лица бр.5: 

  У табели на страни 20 до 22 конкурсне документације у колони 1, 2 и 4,  навели сте да је 

неопходно у циљу доказивања обавезних услова из члана 75 став 1. тачка 1. до 5. ЗЈН доставити, 

односно унети бр. документа, датум издавања и од кога су издата. Напомињемо, да је у складу са 

начелом ефикасности и економичности члан 78.  ЗЈН предвидео у ставу 5. да лице уписано у 

регистар понуђача није дужно приликом подношења понуде, односно пријаве доказује 

испуњеност обавезних услова, ово из разлога што се организацији надлежној за  регистар 

понуђача, достављају докази из члана 77. став 1. у вези са чланом 75 став 1. тачка 1-5 ЗЈН и који су 

јавно доступни на њиховој интернет страници, те се ови услови у поступку подношења понуде 

могу достављати путем Изјаве или упућивањем на интернет страницу регистра понуђача. 

У складу са наведеним, сугеришемо наручиоцу да измени конкурсну документацију и предвиди 

обрасце Изјава којима ће се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантовати 

испуњење обавезних услова из члана 75 ст.1 тач.1-5 . Изјаву којом се упућује на интернет 

страницу регистра понуђача, понуђачи могу доставити на свом меморандуму. 



 

 
 

 

 2 

Одговор комисије бр.5: Наручилац је на страни 5 Конкурсне документације у делу Начин 

достављања доказа навео следеће: „Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о 

јавним набавкама, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија 

је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача 

затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће 

доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.“, дакле Наручилац је превидео 

могућност да Понуђач достави Изјаву за доказивање услова из члана 75 став 1 тачка 1-4 ЗЈН („Сл. 

гласник РС“ бр, 124/12, 14/15 и 68/15), али да је Наручилац је пре доношења одлуке о додели 

уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију 

захтеваних доказа о испуњености услова. 

Комисија доноси одлуку да допуни Конкурсну документацију у делу Начин достављања доказа, на 

страни бр. 5 тако што додаје следећи текст: „У складу са чланом 78 став 5 ЗЈН („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова. 

Питање заинтересованог лица бр.6: 

   У оквиру конкурсне документације наводите два обрасца изјаве за члан 75. став 2. ЗЈН . Молимо 

за појашњење, да ли је у питању грешка, јер смо мишљења да би се једним обрасцем изјаве са 

позивом на став 2. члана 75. отклониле све евентуалне недоумице. 

 

Одговор комисије бр.6: Образац бр. 9 је образац Изјаве да Понуђачу није изречена мера забране 

обављања делатности, а Образац бр. 10 је образац изјаве коју Понуђач даје под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује 

да је ималац права интелектуалне својине. 

 

Питање заинтересованог лица бр.7: 

 Молимо за појашњење, да ли се меница за добро извршење посла доставља и за Уговор по 

Партији 1, с обзиром да се у обрасцу меничног овлашћења за добро извршење посла налази празан 

простор за упис броја партије, а у моделу уговора за Партију 1 није дефинисано издавање наведене 

менице? Уколико се меница за добро извршење посла издаје и за Уговор по Партији 1, потребно је 

да Наручилац посебним чланом прецизно дефинише издавање исте. 

 

Одговор комисије бр.7: Меница за добро извршење посла се доставља и за Уговор за партију бр. 1. 

Наручилац врши измену и допуну Конкурсне документације у делу Модел Уговора за 

услуге мобилне телефоније тако што додаје нови члан и уместо текста:  

„Члан 3. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће Пружалац услуга извршити услуге које су предмет 

Уговора према роковима дефинисаним у Понуди. 

Пружалац услуга се обавезује да Наручиоца благовремено обавештава о свим захтевима и 

променама битним за реализацију уговорних обавеза. 

Пружалац услуга се обавезује да одреди лице за надзор над извршењем услуга 

дефинисаних Уговором, које ће имати следећа задужења: 

- комуникација и сарадња са овлашћеним представницима Наручиоца;  

- праћење квалитета услуге;  

- праћење оперативне и финансијске реализације уговора;  

- припрема и овера Записника о примопредаји СИМ картица;  

- припрема и овера Записника о примопредаји телефонских апарата;  

- припрема и овера Записника о извршеним услугама по извршењу Уговора. 

 

Члан 4. 
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Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац Пружаоцу услуге извршити плаћање услуга 

из члана 1. овог Уговора до 20. у месецу за претходни месец. 

 Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да у случају немогућности плаћања у 

року који је прописан у Понуди, а из објективних разлога који не зависе од његове воље (који 

укључују али се не ограничавају на разлоге везане за стање ликвидности Наручиоца, имајући у 

виду изворе финансирања Наручиоца) плаћање изврши након престанка насталих објективних 

разлога, и то у најкраћем могућем року. 

Члан 5. 

 

Јединичне цене из Обрасца понуде су фиксне и не могу се мењати.  

За остале услуге које нису наведене у Обрасцу понуде,  Цена и други критеријуми за 

доделу уговора примењиваће се цене из важећег ценовника изабраног Понуђача, објављеног на 

званичној Интернет презентацији Понуђача.  

Месечни износи рачуна ће се обрачунавати према стварно оствареном саобраћају у складу 

са ценама које су исказане у Обрасцу понуде, Цена и други критеријуми за доделу уговора и 

важећим ценовником понуђача за остале услуге.  

Члан 6. 

 

Наручилац може поднети приговор на износ фактуре у року од 30 дана од дана доспећа 

рачуна за услуге а може поднети и приговор на квалитет услуге у року од 30 дана од дана 

извршења услуга.  

Пружалац услуге је дужан да у року од 15 дана од дана пријема приговора достави 

Наручиоцу услуга образложени писани одговор, којим се изјашњава о приговору.  

Приговор се може поднети у писаној форми електронским путем или путем поште.  

Пружалац услуга се обавезује да ће на позив Наручиоца одмах, или у најкраћем могућем 

року отклонити уочене недостатке у извршеној услузи. У противном Наручилац задржава право да 

раскине уговор.  

Уколико Наручилац није задовољан начином на који је приговор решен, Наручилац, поред 

осталих права које има у складу са законом, може да се у року од 15 дана по пријему одговора 

Пружаоца услуга, односно од истека рока за достављаље одговора, обрати Републичкој агенцији 

за електронске комуникације у смислу важећег Закона о заштити потрошача.  

 

Члан 7. 

 

Свака уговорна страна има право једностраног раскида овог уговора, у складу са Законом, 

при чему једнострани раскид уговора мора бити образложен и учињен у писаној форми, а отказни 

рок износи тридесет (30) дана. 

Уговорне стране утврђују да је једнострани раскид уговора из става 1. овог члана могућ 

само уколико је страна која једнострано раскида уговор у потпуности испунила своје обавезе по 

основу овог уговора, настале до дана раскида уговора, о чему потписује изјаву коју доставља 

заједно са обавештењем о раскиду из става 1. овог члана. 

Свака уговорна страна има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без 

отказног рока, ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним 

роковима, а које неправилности не отклони ни у року од десет (10) дана од дана пријема писменог 

упозорења друге уговорне стране. 

Члан 8. 

 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима и 

Закона о јавним набавкама. 

Члан 9. 

 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају да 

споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 

 

Члан 10. 
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Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих 6 (шест) примерака задржава 

Наручилац, а 2 (два) Пружалац услуга.“ Уписује следећи текст: „Члан 3. 

 

Пружалац услуга се обавезује да у року од 7 дана од закључења уговора преда Наручиоцу 

услуга средство финансијског обезбеђења: 

- за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне уговорене 

вредности без ПДВ- а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју Давалац услуга наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.  

По извршењу уговорених обавеза Даваоцу услуга ће меница бити враћена. 

 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће Пружалац услуга извршити услуге које су предмет 

Уговора према роковима дефинисаним у Понуди. 

Пружалац услуга се обавезује да Наручиоца благовремено обавештава о свим захтевима и 

променама битним за реализацију уговорних обавеза. 

Пружалац услуга се обавезује да одреди лице за надзор над извршењем услуга 

дефинисаних Уговором, које ће имати следећа задужења: 

- комуникација и сарадња са овлашћеним представницима Наручиоца;  

- праћење квалитета услуге;  

- праћење оперативне и финансијске реализације уговора;  

- припрема и овера Записника о примопредаји СИМ картица;  

- припрема и овера Записника о примопредаји телефонских апарата;  

- припрема и овера Записника о извршеним услугама по извршењу Уговора. 

 

Члан 5. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац Пружаоцу услуге извршити плаћање услуга 

из члана 1. овог Уговора до 20. у месецу за претходни месец. 

 Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да у случају немогућности плаћања у 

року који је прописан у Понуди, а из објективних разлога који не зависе од његове воље (који 

укључују али се не ограничавају на разлоге везане за стање ликвидности Наручиоца, имајући у 

виду изворе финансирања Наручиоца) плаћање изврши након престанка насталих објективних 

разлога, и то у најкраћем могућем року. 

Члан 6. 

 

Јединичне цене из Обрасца понуде су фиксне и не могу се мењати.  

За остале услуге које нису наведене у Обрасцу понуде,  Цена и други критеријуми за 

доделу уговора примењиваће се цене из важећег ценовника изабраног Понуђача, објављеног на 

званичној Интернет презентацији Понуђача.  

Месечни износи рачуна ће се обрачунавати према стварно оствареном саобраћају у складу 

са ценама које су исказане у Обрасцу понуде, Цена и други критеријуми за доделу уговора и 

важећим ценовником понуђача за остале услуге.  

Члан 7. 

 

Наручилац може поднети приговор на износ фактуре у року од 30 дана од дана доспећа 

рачуна за услуге а може поднети и приговор на квалитет услуге у року од 30 дана од дана 

извршења услуга.  

Пружалац услуге је дужан да у року од 15 дана од дана пријема приговора достави 

Наручиоцу услуга образложени писани одговор, којим се изјашњава о приговору.  

Приговор се може поднети у писаној форми електронским путем или путем поште.  
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Пружалац услуга се обавезује да ће на позив Наручиоца одмах, или у најкраћем могућем 

року отклонити уочене недостатке у извршеној услузи. У противном Наручилац задржава право да 

раскине уговор.  

Уколико Наручилац није задовољан начином на који је приговор решен, Наручилац, поред 

осталих права које има у складу са законом, може да се у року од 15 дана по пријему одговора 

Пружаоца услуга, односно од истека рока за достављаље одговора, обрати Републичкој агенцији 

за електронске комуникације у смислу важећег Закона о заштити потрошача.  

 

Члан 8. 

 

Свака уговорна страна има право једностраног раскида овог уговора, у складу са Законом, 

при чему једнострани раскид уговора мора бити образложен и учињен у писаној форми, а отказни 

рок износи тридесет (30) дана. 

Уговорне стране утврђују да је једнострани раскид уговора из става 1. овог члана могућ 

само уколико је страна која једнострано раскида уговор у потпуности испунила своје обавезе по 

основу овог уговора, настале до дана раскида уговора, о чему потписује изјаву коју доставља 

заједно са обавештењем о раскиду из става 1. овог члана. 

Свака уговорна страна има право да једнострано раскине уговор у свако доба и без 

отказног рока, ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним 

роковима, а које неправилности не отклони ни у року од десет (10) дана од дана пријема писменог 

упозорења друге уговорне стране. 

Члан 9. 

 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима и 

Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 10. 

 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају да 

споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 

 

Члан 11. 

 

Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих 6 (шест) примерака задржава 

Наручилац, а 2 (два) Пружалац услуга.“ 

 

 
 

 

Питање заинтересованог лица бр.8: 

 Потребно је да наручилац усклади износ на који се издаје меница за добро извршење посла, 

обзиром да се у конкурсној документацији (стр. 8/45) наводи 5% од укупно уговорене вредности 

(без ПДВ-а), док се у обрасцу меничног овлашћења и моделу уговора за партију 2 наводи 10% од 

укупно уговорене вредности (без ПДВ-а). 

 

Одговор комисије бр.8:  Меница за добро извршење посла се издаје на 10 % од укупне 

вредности без ПДВ-а 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у делу Обавезна средства обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача и добављача  на страни бр. 8 тако што брише следећи текст: 

„Менично овлашћење се даје на Обрасцу меничног овлашћења из Конкурсне документације. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. Гл. РС“, 

бр.56/2011), а као доказ понуђач уз блако, соло меницу доставља копију захтева за регистрацију 

менице, оверену од своје пословне банке. Менично овлашћење не може садржати краће рокове од 

рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. Бланко, соло меница мора да садржи (поред осталих 
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података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне 

набавке –број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје на 5% од укупне вредности уговора  

у динарима без ПДВ-а, са навођењем рока важности 30 дана дужим од истека гарантног рока.“ 

 

Комисија такође доноси одлуку да измени конкурсну документацију у делу Општи подаци 

о јавној набавци, тако што уместо текста:  

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. 
USLUGE MOBILNE 

TELEFONIJE 
64212000 

07.09.2017. g . do 

12 h 

07.09.2017. g . 

u 12:15 h 

2. 
L3 VPN, ADSL I 

INTERNET  

72318000 

72400000 

07.09.2017. g . do 

12 h 

07.09.2017. g . 

u 12:15 h 

 Уписује текст: 
 

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. 
USLUGE MOBILNE 

TELEFONIJE 
64212000 

08.09.2017. g . do 

12 h 

08.09.2017. g . 

u 12:15 h 

2. 
L3 VPN, ADSL I 

INTERNET  

72318000 

72400000 

08.09.2017. g . do 

12 h 

08.09.2017. g . 

u 12:15 h 

 

Такође Комисија доноси одлуку да измени позив за подношење понуда тако да уместо 

текста:  

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. 
USLUGE MOBILNE 

TELEFONIJE 
64212000 

07.09.2017. g . do 

12 h 

07.09.2017. g . 

u 12:15 h 

2. 
L3 VPN, ADSL I 

INTERNET  

72318000 

72400000 

07.09.2017. g . do 

12 h 

07.09.2017. g . 

u 12:15 h 

 

Уписује текст:  

Partija 
Naziv 

 

Šifra iz opšteg 

rečnika 

Rok podnošenja 

ponude 

Otvaranje 

ponuda 

1. 
USLUGE MOBILNE 

TELEFONIJE 
64212000 

08.09.2017. g . do 

12 h 

08.09.2017. g . 

u 12:15 h 

2. 
L3 VPN, ADSL I 

INTERNET  

72318000 

72400000 

08.09.2017. g . do 

12 h 

08.09.2017. g . 

u 12:15 h 

 

Такође мења се Позив за подношење понуда у делу Подношење понуда таком што се 

уместо текста: „Рок за подношење понуда је 07.09.2017. године до 12,00 часова, 9 дана од дана 

када је достављен позив за подношење понуда и објављивања  позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.“ Уписује текст:  „Рок за 

подношење понуда је 08.09.2017. године до 12,00 часова, 10 дана од дана када је достављен позив 

за подношење понуда и објављивања  позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у 

складу са чланом 57. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно у време и на начин 

предвиђен конкурсном документацијом.“  

 

Такође мења се Позив за подношење понуда у делу Отварање понуда тако што се уместо 

текста: „Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење 

понуда, односно дана 07.09.2017. године у 12,15 часова  по редоследу пријема понуда.“ Уписује 

текст: „Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење 

понуда, односно дана 08.09.2017. године у 12,15 часова  по редоследу пријема понуда.“ 

 

                                                                                Комисија Дома здравља у Суботици за ЈНМВ 21/17 
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                                             Едуард Фаркаш мастер оецц руководилац сектора информатичке службе 

                              Иванка Беоковић, дипл. оецц. финансијска директорица 

                                             Слободанка Радуловић, дипл.  правница 

                                             Роберт Ангеловић                                           

                                             Давор Рабреновић, дипл. оецц, електро инг. 

                                             Ивана Герег 

                                             Маја Живановић, мастер оецц. 

 

Објављено:  

-Порталу ЈН                                   
-сајту Дома здравља 


