
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 39/2016 – Пружање услуга мобилне 
телефоније за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
У оквиру конкурсне документације наводите да је понуђач, којем буде додељен уговор, 
дужан да у року од 10 дана од ступања рока за потписивање уговора достави бланко соло 
меницу и менично овлашћење, на име гаранције за добро извршење посла, односно за 
гарантни период услуга, на вредност од најмање 10% укупне вредности понуде (без ПДВ-
а) са роком важности до истека гаранције за испоручене услуге, односно, најмање 30 дана 
од датума истека гаранције - у корист Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, 
Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача. Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији. Меница 
треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да 
достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице. Поред меничног 
овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа (оверена 
од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда) као и копију ОП 
Образаца (овереног у општини или суду, не старија од 2 месеца од дана одређеног за 
отварање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа. С обзиром да 
понуђачи менице могу издати на основу потписаног уговора, сугеришемо да у члану 4. 
Модела Уговора прецизно дефинишете издавање менице за добро извршење посла као и да 
пецизно дефинишете рок важења менице, износ и вредност менице, као и основ издавања.  
Такође, да ли се менично овлашћење може доставити на меморандуму понуђача? 
 
 
Одговор 1. 
Наручилац прихвата сугестсије понуђаача и додаје у члан 4 уговора следеће: 
 
„Извршиоц је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 
бланко меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини 10 % 
од вредности понуде без ПДВ-а у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без 
протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана рока извршења 
Уговора. 
 
Извршиоц је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 
бланко меницу као средство финансијског обезбеђења на име гаранције за предметну услугу. 
 
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 
продужити важност средстава финансијсог обезбеђења за период за колико је продужен рок 

извршења уговорне обавезе.“ 
 
Менично овалшћење не мора да се доставити на меморандуму понуђача, потребно је 
печатирати и оверити менично овлашћење. 
  



 
Питање бр. 2: 
Као један од обавезних елемента навели сте да је обавеза Понуђача да у оквиру понуде 
доставе и меницу за озбиљност понуде у висини од 10% вредности понуде. Молимо вас за 
појашњење да ли вредност понуде представља збир јединичних цена датим у Обрасцу 
понуде? 
 
Одговор 2. 
Вредност понуде представља збир јединичних цена датих у Обрасцу понуде. На ту 
вредност, понуђач рачуна 10%. 
 

 
Напомена: 
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 
конкурсне документације. 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 39/2016. 
Дана 21.11.2016. године 
 



 

 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку мале вредности услуга бр. 39/2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
услуга бр. 39/2016  - Пружање услуга мобилне телефоније за потребе Специјалне болнице 
за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности услуга, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 39/2016 – Пружање услуга мобилне 
телефоније за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

1) у делу који се односи на средства финансијског обезбеђења и члан 4 модела 
уговорамења сеи сада гласи: 
„Извршиоц је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави 
наручиоцу бланко меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла, у висини 10 % од вредности уговора у корист наручиоца, која треба да буде са 
клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од 
дана рока извршења Уговора. 
 
Извршиоц је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу 
бланко меницу као средство финансијског обезбеђења на име гаранције за предметну 
услугу. 
 
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 
продужити важност средстава финансијсог обезбеђења за период за колико је продужен 

рок извршења уговорне обавезе.“ 
 
Менично овалшћење не мора да се доставити на меморандуму понуђача, потребно 
је печатирати и оверити менично овлашћење. 

 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана  22.11.2016. године 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 39/2016 – Пружање услуга мобилне 
телефоније за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
У оквиру конкурсне документације је наведено на страни 18. да у случају да постоји две 
или  више понуда са једнаким пондерима уговор ће се доделити понуђачу који је понудио 
краћи  рок испоруке, а уколико понуђачи понуде и једнаке рокове испоруке уговор ће се 
доделити  понуђачу који има дужи рок плаћања за предмет набавке. Како се наведени 
елементи (рок испоруке и рок плаћања) сматрају резервним критеријумима за доделу 
уговора молим вас за измену  обрасца понуде где ће се додати  предвиђен простор за рок 
испоруке и рок плаћања који треба да наведу  понуђачи. 
 
Одговор 1. 
Наручилац прихата сугестију понуђача и мења образац понуде, образац број 3, где додаје 
рок испоруке и рок плаћања.  



Образац бр. 3 
Јавна набавка број  39/2016  
 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 
 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга мале 
вредности, бр. 39/2016 за „Пружање услуга мобилне телефоније за потребе Специјалне болнице 
„Бања Ковиљача“, спремни смо да извршимо наведене услуге.  

 
П О Н У Д А  бр. __________  

 
Понуда за „Пружање услуга мобилне телефоније за потребе Специјалне болнице „Бања 
Ковиљача“. 

 агажовање једног инжењера за геомеханику 
Цена за наведене услуге даје се као збирна до краја завршетка услуга ове јавне набавке, 
односно, до краја периода од две године. 

Р.бр. Назив услуге Цена без ПДВ-а ПДВ Цена са ПДВ-ом 
1 Цена минута разговора ка бројевима у мрежи 

понуђача 
   

2 Цена минута разговора ка бројевима ван мреже 
понуђача 

   

3 Цена минута разговора ка бројевима у фиксној 
телефонији 

   

4 Цена СМС поруке    
5 Могућност потпуне контроле одлазних и 

долазних позива у ромингу свим корисничким  
профилима из групе наручиоца, дефинисанјем 
роминг листа, које обухватају бројеве из опсега 
наручиоца ка којима и од којих би позиви били 
дозвољени 

ДА (10 пондера) 
НЕ (0 пондера) 

 
Упутство за попуњавање: понуђач попуњава овај образац тако што у предвиђена поља уноси 
тражене податке. 

Важност понуде: 60 дана  

Трајање извршења услуга: две година. 

Рок испоруке: ________________ 

Рок плаћања _________________ (не краћи од 30 дана и не дужи од 45 дана по испостављеним 
фактурама) 

Начин плаћања,  Наручилац ће плаћање по овом уговору вршити на следећи начин: По 
испостављеним месечним ситуацијама – фактурама, за извршене услуге, а према оствареном 
саобраћају. 
 
Бања Ковиљача, ________2016. године                                  потпис овлашћеног лица: 

 
        М.П.                   ______________________ 



 
Питање бр. 2: 
Колики је износ минималне месечне потрошње по уговору? И колики бисте износ 
пристали да потпишете? 
 
Одговор 2. 
Наручилац се не обавезује за било какву минималну месечну потрошњу. 
 
Напомена: 
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 
конкурсне документације. 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 39/2016. 
Дана 22.11.2016. године 
 



 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку мале вредности услуга бр. 39/2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
услуга бр. 39/2016  - Пружање услуга мобилне телефоније за потребе Специјалне болнице 
за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности услуга, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 39/2016 – Пружање услуга мобилне 
телефоније за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

1) у делу који се односи на средства финансијског обезбеђења и члан 4 модела 
уговора: 
Наручиоц ће у моменту отварања понуда објавити процењену вредност и након тога 
дефинисати висину вредности менице. 
 

2) У делу обрасци понуде, додаје се образац број 12, менично овлашћење за добро извршење 
посла. 



 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 
 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
Дужник – правно лице:______________________________________________ 
Седиште – адреса:_________________________________________________ 
Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 
У месту:________________________________Дана:_____________________ 
Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, Парк 
бр. 4 
Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница  
Код банке: Управа за јавна плаћања 
  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

 
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална болница за 
рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  као Повериоца, да предате менице број 
_______________ може попунити на износ од ______________динара на име гаранције за добро 
извршење посла, за ЈН бр. 39/2016 од __________ године, чији је предмет пружање услуга 
мобилне телефоније за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 
4, као Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од 
вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира 
наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна 
Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете 
налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава 
на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном 
промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо 
права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза 
из овог поступка. 

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена 
лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна 
Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од 
стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 
предметног Уговора. 
 
Датум издавања Овлашћења _________________године 
Важност Овлашћења ____________________ године                                   

 
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  
                                                                                            ________________________________ 
 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана  23.11.2016. године 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 39/2016 – Пружање услуга мобилне 
телефоније за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
Како сте тражили меницу за озбиљност понуде, односно финансијско средство којом 
понудјач гарантује  озбиљност понуде, овим путем вам сугеришемо да морате исказати 
вредност набавке пре подношења понуда како би понудјачи могли да доставе овај вид 
финансијког обезбедјења. 
На питање једног од понудјача да ли се меница издаје на износ од 10% од вредности 
уговора или понуде прецизирали сте да се износ од 10% рачуна од вредности понуде, 
односно збира јединичних цена у обрасцу понуде.  Ово значи да уколико понудјачи дају 
јединичне цене за цену минута, вредност од 10% је такодје јединична И за наручиоца не 
представља никакву гаранцију. 
Пре две године сте јасно навели да се меница за озбиљност понуде издаје на износ од 
10% од вредности набавке која је била наведена 1.000.000,00.рсд. 
Молим вас да прецизирате да ли остајете при одлуци да меницу издамо на износ који сте 
одговорили једном од понудјача или сте ипак мислили да се изда на вредност која је 10% 
од вредности набавке? 
 
Одговор 1. 
Наручиолац избацује меницу за озбиљност понуде и остаје при претходној измени 
конкурсне документације где је Наручиоц навео да ће у моменту отварања понуда 
објавити процењену вредност и након тога дефинисати висину вредности менице за добро 
извршење посла. 
 
Питање бр. 2: 
У техничкој спецификацији на страни 8 сте навели „Бесплатан пренос података по броју 
претплатника (картици) у количини од 50 МВ на месечном нивоу по пуној брзини.“ 
Да ли то значи да се након потрошених 50МБ интернета по пуној брзини, интернет 
укида? 
 
Одговор 2. 
Након искоришћених 50МБ интернета по пуној брзини потребно је обезбедити да се 
интернет користи неограничено и бесплатно са смањеном брзином. 
 
Напомена: 
Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 
питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 
конкурсне документације. 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 39/2016. 
Дана 24.11.2016. године 
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