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08/3 број:404-1-12/16-10 
13.04.2016. године 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење КД у поступку јавне набавке мобилне телефоније за 
потребе РФЗО за период од две године, бр. 404-1-205/16-10 

 
             Дана 13.04.2016. године заинтересовано лице обратило се, захтевом 08/3 број 404-1-12/16-9 од 
13.04.2016. године, за појашњењем конкурсне документације у вези поступка јавне набавке услуге 
мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од две године, бр. 404-1-205/16-10, сходно члану 63. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).  
 
  Питања и одговори на питање заинтересованог лица: 
 

1. Питање: „Увидом у конкурсну документацију број 404-1-205/16-10, увидели смо да нисте 
навели информацију о вредности набавке. Као ни спецификацију позива коју тренутно 
имате. 
 

На основу ових података понуђачи који немају увид у вашу тренутну потрошњу, би 
могли да направе понуду и планирају финансије. Понуђач код кога се тренутно налазите је у 
предности пошто има увид у ове информације. Како би сва три понуђача била у равноправном 
положају, молим вас да нам омогућите увид у спецификацију позива које имате, односно 
количину минута коју остварујете у националном и роминг саобраћају, смс и интернет. Ове 
информације су доступне на рачунима. 

Напомињемо да су ово информације у складу са чланом 16. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја (СЛ. Гласник РС бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 
36/2010). 

У складу са чланом 5 став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја предвиђено је да „Свако има право да му се информација од јавног значаја учини 
доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног 
значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути 
поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.““ 
 

Одговор: Наручилац у складу са чланом 61. став 2. ЗЈН није дужан да објави 
процењену вредност јавне набавке. 

 

Наручилац је на страни 5 од 29 КД, „Техничка спецификација“. под редном бројем 1. 
навео број картица које су тренутно у употреби који је 880, док је под редним бројем 2. навео 
минималну месечну потрошњу која износи 250.000,00 динара без ПДВ-а. 

  

На основу наведеног, као и на основу осталих података наведених у техничкој 
спецификацији, понуђачи могу направити понуду и планирати финансије. 

 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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