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Број: 5.2.-16729 

Дана: 23.06.2017. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама  у 

вези са поступком јавне набавке мале вредности услуга - Услуге мобилног оператера, 

бр. јнмв 39/17 за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца, дана 16.06.2017. године. 

 

Дана 20.06.2017. године у 16,06 часова потенцијални Понуђач је упутио путем 

електронске поште питање - појашњење везано за јавну набавку мале вредности услуга - 

Услуге мобилног оператера, бр. јнмв 39/17. Наручилац је дана, 21.06.2017. године у 

08,39 часова електронским путем потврдио пријем питања-приговора. 

 

 

ПИТАЊЕ/ЗАХТЕВ бр. 1: 

 

Молим вас, за јавно објављивање на Порталу јавних набавки копија рачуна за мобилну 

телефонију за последња 3 месеца (март 2017, април 2017 и мај 2017) за сваки месец 

појединачно, заједно са спецификацијом остварене потрошње (прва и друга страна), 

везано за Набавку услуге мобилне телефоније, ЈНМВ 39/17, а све у складу са чланом 16. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  („Сл. гласник РС“ бр. 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) како би сви потенцијални понуђачи имали све неопходне 

информације, а све у циљу припремања што квалитетније понуде и обезбеђивања што 

веће конкуренције (члан 10. Закона о јавним набавкама). 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговор на постављено 

питање-појашњење: 

 

ОДГОВОР  бр. 1: 

 

У вези са наведеним захтевом заинтересованог лица, Наручилац поступа у складу са 

чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама. 

У обрасцу структуре цене понуђачи уписују јединичне цене за све врсте услуга по 

Спецификацији које су од значаја за припрему понуде. 

Наручилац не сматра да је тренутна потрошња од значаја за припрему понуде, јер су у 

конкурсној документацији исказани параметри у погледу максималне месечне 

претплате,броја корисничких линија и износа буџета за набавку телефонских апарата, 

као и сви услови које Понуђачи треба да испуњавају.  

Такође, из одредбе члана 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, недвосмислено произилази да је сврха и циљ Закона „заштита интереса јавности 

да зна“. Достављање тражених информација не може бити окарактерисано као интерес 

јавности, што је основна претпоставка Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја. Наиме, имајући у виду позицију заинтересованог лица као једног од 
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оператера мобилне телефоније, те чињеницу да Наручилац тренутно не користи услуге 

истог, овакав захтев заинтересованог лица, Наручилац је окарактерисао као лични 

интерес за добијање информација о понудама конкурентских оператера који пружају 

услугу мобилне телефоније. 

С поштовањем, 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. ЈНМВ 39/17                                                                                                        


