
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Дана: 13.4.2018. године 

Број: 02-290 

ПИТАЊА, СУГЕСТИЈЕ, ОДГОВОРИ  

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ЗА 

ПОТРЕБЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 24 МЕСЕЦА  

ЈН 20/2018 
 

У складу са чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015), објављујемо запримљену сугестију и питања у вези предметне јавне набавке 

 
 

  Питање бр. 1: У оквиру конкурсне документације као један од критеријума наводите 

Ниво сигнала изражен кроз АСУ. За сваку од локација дефинисани су пондери у опсегу 

0,7-1 који указују на значак њене покривености за Наручиоца, и који ће бити узeти у обзир 

приликом упросечавања резултата. Молимо Вас за појашњење на основу ког мишљења и 

стручне анализе је Наручилац поставио наведени критеријум? Сугеришемо Наручиоцу да 

искључи захтевани критеријум из конкурсне документације, из следећих разлога: Чланом 

71. и чланом 72. ЗЈН прецизирано је на који начин наручиоци могу одредити и користити 

техничке спецификације, а како то у овом случају није јасно а како је и према члану 84. 

ЗЈН Наручилац у обавези да јасно и прецизно опише критеријуме за оцењивање 

најповољније понуде што у овом случају такође није случај. 

Одговор бр. 1: Prostori sa korisnicima Filozofskog fakulteta koji su od vitalnog značaja 
za svakodnevno funkcionisanje Fakulteta imaju ponder 1, dok će se ostali ponderisati sa 07. 
Ovaj kriterijum se odnosi na sve potencijalne ponudjače i utvrdiće se u zajedničkom 
merenju nivoa primljenih signala u zgradi FF. 

 

 

 

Питање бр. 2: Сугеришемо Наручиоцу да дефинише још један резервни критеријум, јер 

је у циљу неометаног спровођења процеса јавне набавке досадашња пракса показала да су 

барем две опције резервног критеријума оптималне. 

Одговор бр. 2: Молимо потенцијалне понуђаче да прате Измене и допуне конкурсне 

документације објављене у складу са Законом о јавним навкама. 

 



Питање бр. 3: Збир пондера свих одлазних и долазних позива у ромингу не даје 10 

пондера како ви наводите у оквиру конкурсне документације, већ 9,92. У складу са тим 

сугеришемо Наручиоцу корекцију поменутог критеријума. 

Одговор бр 3: Kriterijum za obračun svih odlaznih i dolaznih poziva u romingu 
obračunavaće se umesto koeficijenta 0,31 sa koeficijentom sa četiri decimale 0,3125  
(0,3125x32=10). 

а) Хрватска: 
БП7а = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7а`= Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 

б) Босна и Херцеговина: 

БП7б = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7б` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
в) Црна Гора: 
БП7в = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7в` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
г) Словенија: 
БП7г = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7г` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
д) Аустрија: 
БП7д = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7д` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
ђ) Немачка: 



БП7ђ = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7ђ` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
е) Италија: 
БП7е = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7е` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
ж) Мађарска: 
БП7ж = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7ж` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
з) Грчка: 
БП7з = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7з` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
и) Кипар: 
БП7и = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7и` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
ј)Шпанија: 
БП7ј = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7ј` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
к) Португалија: 
БП7к = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 



БП7к` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
л) Француска: 
БП7л = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7л` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 
м) САД: 

БП7м = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7м` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 

н) Русија: 

БП7н = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7н` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 
 

њ) Кина: 

БП7њ = Најнижа понуђена цена Roaminga за одлазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за одлазни позив x 0.3125= 
 
БП7њ` = Најнижа понуђена цена Roaminga за долазни позив/ Понуђена цена 
Roaminga за долазни позив x 0.3125= 

 

 

Питање бр. 4: На страни 22/37 конкурсне документације наводите  „Уколико две или 

више понуда имају исти број пондера, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који 

има више спроведених еквивалентних услуга предметне јавне набавке Наручиоца 

корисницима који су у категорији потрошача-купаца као што је Филозофски факултета 

(буџетски корисници). Молимо вас за појашњење како понуђачи доказују поменути 

захтев? 

Одговор бр. 4: Избор понуђача ће се извршити жребањем (извлачењем из шешира). 

Молимо заинтересоване понуђаче да прате Измене и допуне конкурсне документације 

објављене у складу са Законом о јавним набавкама. 



 

 

 

 

Питање бр. 5: У оквиру техничке спецификације као обавезан услов наводите : Да се у 

земљи омогући неограничен и бесплатан Пренос података у току уговореног периода и то 

минимум 3 GB по пуној брзини и загарантовану претплату од максимум 30,00 динара без 

ПДВ-а. Елементи критеријума на основу којих Наручилац додељује уговор морају бити 

описани и вредновани на начин да понуђачима омогуће давање тржишно упоредиве цене. 

Испитивањем тржишта се може утврдити да је цена минимум 3 GB по максималној 

брзини протока много већа (од наведена претплате 30,00 дин) и да понуђачима није дата 

опција да наведу  додатну претплату за наведену количину преноса података. Сугеришемо 

Наручиоцу да измени начин пондерисања за овај елемент критеријума. 

 

Одговор бр. 5: Молимо потенцијалне понуђаче да прате Измене и допуне конкурсне 

докумнетације објављене у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

 

Питање бр. 6: Критеријум 7-Роминг пондеришете са 10 пондера као и национални 

саобраћај у мрежи оператера, иако процентуално однос коришћења ових врста саобраћаја 

није ни приближно једнак нити битан. Сугеришемо Наручиоцу да измени начин 

пондерисања овог критеријум како би био усклађен са коришћењем у укупном оствареном 

саобраћају. 

Одговор бр. 6: Zbog prirode posla i permanentne potrebe za stručnim usavršavanjima, 

proširenjem medjunarodne saradnje, učešće u razmenama i sl., mobilnost nastavnika i saradnika 

Filozofskog fakulteta u stalnom je porastu,  pa je shodno tome i korišćenje usluga u romingu 

bitno i sa tendencijom rasta. Naručilac će u razmatranje uzeti i sugestiju zainteresovanog lica. 

 

 

Питање бр. 7: Шта за Наручиоца представљају роминг позиви ка Америци? Молимо да 

прецизирате на које земље конкретно Наручилац мисли? 

Одговор бр. 7: Наручилац је конкретно мислио на САД и Канаду. 



 

Питање бр. 8: На страни 18/37 конкурсне документације под тачком 8.2. наводите „Рок 

важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама. Док у Обрасцу понуде на страни 27/37 конкурсне 

документације наводите „Минималан рок важења понуде износи 60 дана“. Сугеришемо 

Наручиоцу да усклади рокове важења понуде. 

Одговор бр. 8: Наручилац ће ускладити рокове важења понуде у Изменама и допунама 

конкурсне документације. 

 

 

Питање бр. 9: Да ли се под „уговореном вредношћу услуга“ из члана 3. Модела уговора 

на страни 28/37 конкурсне документације сматра износ који је Наручилац определио за 

предметне услуге, односно процењена вредност јавне набавке? 

Одговор бр. 9: Процењена вредност јавне набавке износи 750.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

 

Питање бр. 10: Сугеришемо измену члана 8. модела уговора, и усклађивање рокова за 

подношење приговора (рекламације) од стране Наручиоца те тока за одговор испоручиоца 

на достављени приговор, са роковима утврђеним чланом113. Закона о електронским 

комуникацијама. Поменутим чланом 113. Закона о електронским комуникацијама, 

утврђен је рок од 30 дана за улагање приговора корисника услуге, који се рачуна од 

датума пружања услуге (уколико се приговор односи на квалитет пружене услуге), 

односно од датума доспећа рачун (уколико се приговор односи на рачун). Такође тим 

чланом утврђен је и рок у ком пружалац услуге мора доставити писани одговор на 

достављени приговор, а који износи 15 дана од пријема истог. 

Одговор бр. 10: Прихватамо сугестије заинтересованог лица. Молимо потенцијалне 

понуђаче да  прате Измене и допуне конкурсне документације објављене у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

 

 

       За Филозофски факултет 

 

       Миладин Трифковић, дипл. инг., ср 

       Вања Фекић, ср 


