
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Општинска управа 
Број: 404-12/17-02 
Дана: 10.03.2017. 
Ч а ј е т и н а  
  
Питања и одговори за ЈНМВ 07/17 Услуге мобилне телефоније 
 
 

Питање 1:    Напомињемо Наручиоцу да  испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке,у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач може доказати достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 5), чл.75. ст. 2 

Закона. У складу са наведеним молимо вас да измените конкурсну 

документацију. 

Одговор 1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу 

доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Став 1 тачке 1 до 4 

ЗЈН, тако што се испуњеност обавезних услова може доказати изјавом. 

 

Питање 2.    Сугеришемо Наручиоцу да уместо „од 10% од укупне вредности 

понуде“ у члану 7. Модела уговора наведе „од 10% од уговорене вредности“, 

пошто Наручилац не може да тражи издавање средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла, у износу већем од 10% од вредности 

уговора (без ПДВ-а), као што налаже члан 13. став 2. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова 

Одговор 2: Биће измењен члан 7. Уговора и достављен нови модел уговора, 

кроз измене конкурсне документације. 

 

Питање 3.    Текстом изјаве о испуњености услова из члана 76. став 2. ЗЈН, 

на страни 28. конкурсне документације, предвиђено је да том изјавом 

понуђачи потврђују испуњеност услова финансијског, пословног и 

техничког капацитета. Са друге стране, одељком „Додатни услови из члана 

76. ЗЈН“ на странама 7. и 8. конкурсне документације, утврђено је да 

Наручилац од понуђача захтева само испуњеност финансијског капацитета, 
док се пословни и технички капацитет не помињу. Сходно наведеном, 

молимо за појашњење да ли наручилац захтева испуњење додатних услова 

се пословни и технички капацитета, и који су то услови (уколико се 

захтевају)? Уколико је одговор негативан, сматрамо да је потребно 



извршити корекцију текста изјаве о испуњености услова из члана 76. став 2. 

ЗЈН. 

Одговор 3.  Биће измењени додатни услови и обрисан Образац бр.4. 

Питање 4: У конкурсној документацији у члану 5 модела уговора наводите 

да ће понуђач недостатке по рекламацији уклонити у року не дужем од два 

дана. Истичемо да Закон о електронским комуникацијама РС, који је 

обавезујући за операторе, као потенцијалне понуђаче предвиђа рок од 15 

дана за одговор на писану рекламацију, при чему рок за отклањање 

рекламације не дефинише, али у сваком случају се из чињенице да је рок за 

одговор на рекламацију 15 дана, може несумњиво закључити да рок за 

отклањање рекламације не може бити краћи.Молимо Вас да у том смислу 

извршите неопходне корекције поменутог члана модела уговора. 

Одговор 4: Рекламација је дефинисана у члану 6. Модела уговора који ће 

бити измењен и биће објављене измене и допуне конкурсне документације. 

Питање 5: .       Молимо Вас за појашњење који износ је потребно уписати у 

табели у наставку. 

Пакет Цена без 

ПДВа 
ПДВ Укупни 

износ цене 

пакета са 

ПДВ-ом 
Пакет 1 
Пакет 2 
Пакет 3 
Укупно 
  

Наиме, молимо Вас да потврдите да ли је потребно уписати само износе 

појединачних претплата, имајући у виду да наручилац није дефинисао тачан 

број претплатничких бројева по свакој од категорија пакета, већ је то навео 

кроз проценте. 

Одговор 5: Потребно је уписати износе појединачних претплата за сваки од 

наведених пакета. 

 

Питање 6:  Молимо вас да доставите процењену вредност ове јавне набавке 

Одговор 6: У складу са чл.  61 став 2 ЗЈН Наручилац није дужан да објави 

процењену вредност јавне набавке.  


