
                   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

                   ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                     ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

1/2 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

Шифра записа З 8.4-10                                                                                                                                               ISO 9001:2015 

                                                                         

 

На основу тражених ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности у циљу закључења 

оквирног споразума бр. 404-112-8/18-IV, а у складу са чланом 20. и чланом 63. Закона о 

јавним набавкама, (Сл. гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

образована решењем бр.404-112-5/18-IV доставља: 

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА, ИНФОРМАЦИЈЕ И ОДГОВОРЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности у циљу закључења оквирног споразума бр. 

404-112-8-1/18-IV– Услуге мобилне телефоније 

1 Питање: На страни 6/51, под ставком 21. наводите: „За 10 бројева 10 ГБ интернета по пуној 

брзини, за 20 бројева 5 ГБ интернета по пуној брзини, за 30 бројеве 3 ГБ интернета по пуној 

брзини, сви остали бројеви наше групе 500 МБ интернета по пуној брзини, након тога брзин се 

смањује и интернет је неограниче.„ Обзиром да нигде није наведено да ли се тражени додаци 

наплаћују или је потребно да буду бесплатни, замолили бисмо Наручиоца да се изјасни по 

овом питању и да у складу са одговором уради потребне корекције конкурсне документације. 

 

Одговор: Захтевани Интернет саобраћај је минимални технички захтев  и неопходно је да се 

по захтеваној спецификацији омогући по пуној брзини у националном саобраћају, саставни је 

део техничке спецификације, то је обавезан услов сваког потенцијалног понуђача који мора по 

захтеву Наручиоца да испуни, наравно без додатних надокнада и плаћања за било који од 

наведених додатака .  

2 Питање: На страни 12/51, у оквиру табеле критеријума и елемената критеријума на основу 

којих се уговор додељује, стоји наведено: „Цена интернет саобраћаја након утрошених 1 гб по 

максималној брзини по 1 кб =20 пондера“ Како нигде није наведено да је захтеван додатак од 

1ГБ замолили бисмо Наручиоца за појашњење да ли је овај додатак потребан и за коју 

количину бројева? Такође, уколико није, замолили бисмо Наручиоца да коригује овај део 

конкурсне документације у складу са захтевима из техничких карактеристика које су дате на 

странама 5 и 6 конкурсне документације. 

 

Одговор:  Цена интернет саобраћаја по 1кб се односи на све бројеве у случају да се укаже 

потреба да се на броју активира неограничена могућност коришћења интернета по максималној 

брзини. 1 ГБ је узет као мера вредности јер у самој техничкој спецификацији захтевамо за више 

бројева различите количине ГБ па смо рачунали да ће овако бити најјасније за саме понуђаче, 

није потребан додатак од 1 ГБ у том смислу. У сваком случају пондерише се цена интернет 

саобраћаја по 1 кб/с , а не по 1 ГБ тако да не видимо потребу за изменама КД .   

3 Питање: На страни 14/51 је наведено: „5. Цена интернет саобраћаја након утрошених 1 гб по 

максималној брзини по 1 кб =20 пондера“. Како нигде није наведено да је захтеван додатак од 

1ГБ замолили бисмо Наручиоца за појашњење да ли је овај додатак потребан и за коју 

количину бројева? Такође, уколико није, замолили бисмо Наручиоца да коригује овај део 

конкурсне документације у складу са захтевима из техничких карактеристика које су дате на 
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странама 5 и 6 конкурсне документације. 

 

Одговор: Цена интернет саобраћаја по 1кб се односи на све бројеве у случају да се укаже 

потреба да се на броју активира неограничена могућност коришћења интернета по максималној 

брзини. 1 ГБ је узет као мера вредности јер у самој техничкој спецификацији захтевамо за више 

бројева различите количине ГБ па смо рачунали да ће овако бити најјасније за саме понуђаче, 

није потребан додатак од 1 ГБ у том смислу. У сваком случају пондерише се цена интернет 

саобраћаја по 1 кб/с , а не по 1 ГБ тако да не видимо потребу за изменама КД .   

4 Питање: На страни 19/51 у оквиру табеле под ставком 5. је наведено: „ Цена интернет 

саобраћаја након утрошених 1 гб по максималној брзини по 1 кб“ Како нигде није наведено да 

је захтеван додатак од 1ГБ замолили бисмо Наручиоца за појашњење да ли је овај додатак 

потребан и за коју количину бројева? Такође, уколико није, замолили бисмо Наручиоца да 

коригује овај део конкурсне документације у складу са захтевима из техничких карактеристика 

које су дате на странама 5 и 6 конкурсне документације. 

 

Одговор: Цена интернет саобраћаја по 1кб се односи на све бројеве у случају да се укаже 

потреба да се на броју активира неограничена могућност коришћења интернета по максималној 

брзини. 1 ГБ је узет као мера вредности јер у самој техничкој спецификацији захтевамо за више 

бројева различите количине ГБ па смо рачунали да ће овако бити најјасније за саме понуђаче, 

није потребан додатак од 1 ГБ у том смислу. У сваком случају пондерише се цена интернет 

саобраћаја по 1 кб/с , а не по 1 ГБ тако да не видимо потребу за изменама КД .   

5 Питање: На страни 20/51 у оквиру табеле под ставком 5. је наведено: „ Цена интернет 

саобраћаја након утрошених 1 гб по максималној брзини по 1 кб“ Како нигде није наведено да 

је захтеван додатак од 1ГБ замолили бисмо Наручиоца за појашњење да ли је овај додатак 

потребан и за коју количину бројева? Такође, уколико није, замолили бисмо Наручиоца да 

коригује овај део конкурсне документације у складу са захтевима из техничких карактеристика 

које су дате на странама 5 и 6 конкурсне документације 

 

Одговор: Цена интернет саобраћаја по 1кб се односи на све бројеве у случају да се укаже 

потреба да се на броју активира неограничена могућност коришћења интернета по максималној 

брзини. 1 ГБ је узет као мера вредности јер у самој техничкој спецификацији захтевамо за више 

бројева различите количине ГБ па смо рачунали да ће овако бити најјасније за саме понуђаче, 

није потребан додатак од 1 ГБ у том смислу. У сваком случају пондерише се цена интернет 

саобраћаја по 1 кб/с , а не по 1 ГБ тако да не видимо потребу за изменама КД .   

KOМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   

БР.РЕШЕЊА 404-112-5/18-IV 

 


