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СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 23/2019 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 

 

I - Дана 23.05.2019. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности 

број 23/2019, набавка услуге фиксне телефоније, следеће садржине:  

 
 

1. Питање: 
 

“У оквиру конкурсне документације, на страни 21/44, за услугу фиксне телефоније 

наводите следеће: „Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, у складу са Законом о електронским комуникацијама и подзаконским 

актом“. Према важећем Закону о електронским комуникацијама, оператори пружају услуге 

електронских комуникација на основу уписа у Евиденцију оператора јавних комуникационих 

мрежа и услуга што се доказује  потврдом РАТЕЛ-а о упису понуђача у евиденцију оператора 

јавних комуникационих мрежа и услуга, док се лиценце и одобрења, у смислу појединачних 

дозвола више не издају. Лиценце за фиксну телефонију које је РАТЕЛ раније издао по основу 

претходно важећег Закона о телекомуникацијама важе до датума до ког су издате (и махом су 

истекле будући да су издаване на период од 10 година), након чега ти оператори настављају да 

пружају услуге по основу напред наведеног уписа у Евиденцију оператора јавних комуникационих 

мрежа и услуга. 

              Имајући у виду све наведено, молимо вас да потврдите да се као доказ испуњености 

предметног услова услуге фиксне телефоније може доставити потврда Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга. “  

 
 

Одговор: 
 

Наручилац потврђује и прихвата да се као доказ испуњености обавезног услова из чл. 75 

став 1 тачка 5, може доставити потврда Регулаторне агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге о упису у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга. 

 

2. Питање 

 

“Молимо наручиоца да прецизира да ли је наведени износ на меничном овлашћењу за 

добро извршење посла од 150.000,00 динара без ПДВ-а или са ПДВ-ом?” 
 

Одговор: 
 

Износ на меничном овлашћењу за добро извршење посла је 150.000,00 динара без ПДВ-а. 



 

3. Питање 

 

“У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (“Сл. 

гласник РС”, бр. 44/2018) од 1. октобра 2018. године сва писана акта (захтеви, дописи, уговори и 

остала документа) која достављају привредна друштва односно предузетници су важећа и валидна 

иако нису оверена печатом тог привредног друштва, односно предузетника. У том погледу 

указујемо да понуђачи више нису у обавези да обрасце из конкурсне документације оверавају 

печатом. Шодно наведеном, молимо вас да потврдите да недостатак печата на обрасцима у понуди 

неће бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве.” 
 

Одговор: 
 

Наручилац потврђује да недостатак печата на обрасцима у понуди неће бити разлог за 

одбијање понуде као неприхватљиве.. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

      Илија Томић с.р. 


