
 
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
Број: 311/5-5  
Датум: 13.05.2015.  
Jaвна набавка број: MT-11/2015  
 
 
Предмет: одговор на питање у вези са јавном набавком услуга– услуге коришћења 
мобилне телефоније  
 
 
Дана 12.05.2015. електронским путем, на адресу: ј.papovic@narodnimuzej.rs упућено је 
питање у вези са јавном набавком услуга– услуге коришћења мобилне телефоније : 
(МТ- 11/2015) следеће садржине:  
 
1.Указујемо Наручиоцу да је потенцијални понуђач као оператор у обавези да поштује 
и доследно примењује типске уговоре (ГСМ претплатнички уговор) као и Опште услове 
пружања и коришцења услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи. На наведено 
нас обавезују одредбе Закона о електронским телекомуникацијама (између осталих чл. 
8, 105, 106), па би изостављање ових докумената представљало кршење поменутог закона 
што би водило прекршајној одговорности. Општи услови, као и сви побројани типски 
уговори дати су на верификацију Рател-у, и њихова примена је обавезујућа у складу са 
законом и додељеном лиценцом, предлажемо да се омогући да исти (типска уговорна 
документа оператора као понуђача) буду укључени тендерску документацију тј понуду 
понуђача.  
 
2.У оквиру конкурсне документације дефинисали сте рок од 3 дана за решавање 
рекламације. 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.  
 
3.У оквиру техничке спецификације наведено је следеће:  
Понуђач треба да омогући за 5 претплатничких бројева „ВИП 1 група»: 
претплатнички пакет следећих карактеристика:  
-позиви, најмање 100 минута обухваћених претплатом у домаћем саобраћају  
-интернет, најмање 500 Мегабајта  
5 телефонских апарата, од укупног броја потребних телефонских апарата, у оквиру 
буџета за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја, следећих 
карактеристика:  
-софтвер платформа Андроид  
-екран осетљив на додир, минимум ТФТ, 480 џ 800 пиксела, 4.0 инча  
-процесор минимално дуал-цоре 1.0 ГХз  
-подршка за Мицро СД (до 16ГБ)  
-уграђена меморија до 500 Мегабајта  
-батерија капацитета Ли-Ион 1500 мАх  
20. Понуђач треба да омогући за 5 претплатничких бројева „ВИП 2 група»:  
претплатнички пакет следећих карактеристика:  



-позиви најмање 200 минута обухваћених претплатом у домаћем саобраћају  
-интернет, најмање 1 Гигабајт  
5 телефонских апарата, од укупног броја потребних телефонских апарата, у оквиру 
буџета за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја, следећих 
карактеристика:  
-софтвер платформа Андроид 4.1.2  
-екран осетљив на додир, минимум ТФТ, 480 џ 800 пиксела, 4.3 инча  
-процесор минимално дуал-цоре 1.4 ГХз  
-подршка за Мицро СД (до 64ГБ)  
-уграђена меморија до 1 Гигабајт  
-батерија капацитета Ли-Ион 1800 мАх  
Молимо Вас за појашњење /потврду да се сви остали елементи техничке 
спецификације односе на остатак претплатничких бројева, тј разлику од 82 
претплатничка броја?  
 
 
На постављенa питањa, Наручилац, Народни музеј у Београду даје следећe одговорe:  
 
ПИТАЊЕ бр. 1:  
Наручилац је конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности услуга 
коришћења мобилне телефоније, захтевао услове који су прописани одредбама члана 
61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 124/2012), и подзаконским актима који 
регулишу област јавних набавки, Правилник о обавезним елементима конкурсне 
докумантације у поступцима ЈН и начину њиховог доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС“ 29/2013 и 104/2013), где је прописано чланом 6. став 1. тачка 8) модел 
уговора, осим у случају набавке кредита као финансијске услуге када конкурсна 
документација садржи кредитни захтев наручиоца на основу којег понуђач доставља 
свој модел уговора. Дакле, како је корисник буџетских средстава наручилац сходно 
члану 2. ЗЈН, исти је обавезан да примењује одредбе ЗЈН-а, приликом набавки добара, 
услуга или радова, осим за вредности које су ниже од 400.000,00 динара на годишњем 
нивоу, члан 39. став 6.ЗЈН-а. Одредбе Закона о електронским телекомуникацијама из 
члана 106, на које се оператор позива, важе подједнако за све потенцијалне понуђаче и 
ничим не указује на примену типских уговора, већ су прописани обавезни елементи које 
треба да садржи уговор између оператора и корисника, као Опште услове пружања и 
коришћења услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи.  
 
ПИТАЊЕ бр. 2:  
Имајући у виду да је још један понуђач имао сличну сугестију, Наручилац је извршио 
измену конкурсне документације, која је објављена на сајту Народног музеја у Београду, 
те на сајту управе за јавне набавке дана 13.05.2015. године.  
 
ПИТАЊЕ бр. 3:  
Наручилац је у конкурсној документацији навео да има потребу за 120 претплатничка 
броја и укупно 102 телефонска апарата од којих 5 телефона треба да поседују  



карактеристике које су назначене у тачки 19. на страни 4. Конкурсне документације, као 
и да 5 телефонских апарата треба да поседују карактеристике које су назначене у тачки 
20. на страни 4. Конкурсне документације у рубрици Техничке карактеристике 
предмета набавке. Остали елементи техничке спецификације треба да се односе како на 
остатак претплатничких бројева, тако и на претплатничке бројеве у оквиру ВИП 1 и 
ВИП 2 групе.  

 

председник Комисије Гордана Грабеж 


