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Датум: 10.04.2019. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет услуге, Фиксна 

телефпнија, редни брпј јавне набавке 1.2.23/2019, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п 

јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

U vezi sa pripremom ponude za javnu nabavku USLUGA FIKSNE TELEFONIJE, JN br. 1.2.23/2019, za 

potrebe naručioca „Energetika“ Kragujevac, molimo vas za pojašnjenja i odgovore na pitanja: 

1. U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, 

br. 44/2018) od 1. oktobra 2018. godine sva pisana akta (zahtevi, dopisi, ugovori i ostala 

dokumenta) koja dostavlјaju privredna društva odnosno preduzetnici su važeda i validna iako 

nisu overena pečatom tog privrednog društva, odnosno preduzetnika. U tom pogledu 

ukazujemo da ponuđači više nisu u obavezi da obrasce iz konkursne dokumentacije overavaju 

pečatom. Shodno navedenom, molimo vas da potvrdite da nedostatak pečata na obrascima u 

ponudi nede biti razlog za odbijanje ponude kao neprihvatlјive. 

2. U okviru konkursne dokumentacije, na stranama 8/42 i 9/42 navodite sledede: „Ponuđač je u 

obavezi da uz ponudu dostavi fotokopiju važede licence (dozvole) za javnu fiksnu 

telekomunikacionu mrežu koju izdaje Ratel“. Prema važedem Zakonu o elektronskim 

komunikacijama, operatori pružaju usluge elektronskih komunikacija na osnovu upisa u 

Evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga što se dokazuje  potvrdom RATEL-a o 

upisu ponuđača u evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga, dok se licence i 

odobrenja, u smislu pojedinačnih dozvola više ne izdaju. Licence za fiksnu telefoniju koje je 

RATEL ranije izdao po osnovu prethodno važedeg Zakona o telekomunikacijama važe do datuma 

do kog su izdate (i mahom su istekle bududi da su izdavane na period od 10 godina), nakon čega 
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ti operatori nastavljaju da pružaju usluge po osnovu napred navedenog upisa u Evidenciju 

operatora javnih komunikacionih mreža i usluga.  

              Imajudi u vidu sve navedeno, molimo vas da potvrdite da se kao dokaz ispunjenosti predmetnog 

uslova može dostaviti potvrda Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge o 

upisu u Evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga. 

Одгпвпри: 

1. У ппменутпј измени ппсебнпг прпписа какав је Зaкoн o приврeдним друштвимa ("Сл. глaсник 

РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. зaкoн, 5/2015, 44/2018 и 95/2018 - у даљем тексту: ЗОПД) 

у члану 25. став 4. стпји: "Приликoм зaкључивaоa прaвних пoслoвa, oднoснo прeдузимaоa прaвних 

рaдои oд стрaнe друштвa, судoви, држaвни oргaни, oргaнизaциje и лицa кoja вршe jaвнa 

oвлaшћeоa, кao и другa прaвнa лицa, нe мoгу истицaти примeдбe у пoглeду нeкoришћeоa 

пeчaтa, нити сe истe мoгу истицaти кao рaзлoг зa пoништaj, рaскид, oднoснo 

нeпунoвaжнoст зaкључeнoг прaвнoг пoслa, oднoснo прeдузeтe прaвнe рaдоe, чaк и у случajу 

кaдa je интeрним aктимa друштвa прoписaнo дa друштвo имa и кoристи пeчaт у пoслoвaоу“. 

Са друге стране у сампј садржини кпнкурсне дпкументације није наведенп да ће изпстанак печата 

правнпг лица или предузетника кап ппнуђача, са предвиђенпг места у пбрасцу, дпвести дп пцене 

такве ппнуде кап неприхватљиве, нити је та чиоеница наведена кап пна кпју ће Наручилац 

сматрати за битан недпстатак ппнуде. С тим у вези, не ппстпји бпјазан за заинтереспвана лица 

кпја у свпм ппслпваоу не кпристе или самп приликпм ппднпшеоа ппнуде у предметнпј јавнпј 

набавци планирају да не кпристе печат, да ће истп прпузрпкпвати пцену оихпве ппнуде кап 

неприхватљиве. 

 

Међутим, уппзправамп сва заинтереспвана лица да не мпжемп утицати на пцену 

валиднпсти ппјединих дпказа, а ппсебнп пцене валиднпсти и наплативпсти средстава пбезбеђеоа 

дпстављених уз ппнуду (за пзбиљнпст ппнуде) и/или кап средствп пбезбеђеоа за дпбрп 

извршеое ппсла у свпјству дпбављача, ван пцене истих пд стране оихпвих издавапца. Другим 

речима, у случају да кап саставни деп ппнуде буде дпстављена меница за пзбиљнпст ппнуде кпја 

није пверена печатпм (самп је пптписана), Наручилац ће у складу са чланпм 93. став 1. ЗЈН и става 

Републичке кпмисије за заштиту права у вези примене наведенпг члана и на трећа лица у фази 

стручне пцене ппнуда, извршити упит према ппслпвнпј банци кпја је ту меницу издала ппнуђачу 

да ли је иста наплатива. Све тп из разлпга јер је Наручипцу ппзната пракса ппслпвних банака када 

су средства пбезбеђеоа у питаоу, а у светлу чиоенице најнпвијих измена ЗОПД, кпја се састпји у 

тпме да сам клијент мпра најавити и угпвприти да у будућем ппслпваоу са банкпм неће кпристити 

печат друштва, те укпликп тп не учини банка и самп средствп пбезбеђеоа неће сматрати 

наплативим. Када се тпме дпдају и пдредбе ппсебнпг прпписа кпји регулише ппменутп средствп 

пбезбеђеоа кап хартију п вреднпсти - Закпн п меници ("Сл. лист ФНРJ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРJ", 

бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРJ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), из 

кпјих ћемп устанпвити да меница кап стрпгп фпрмалан правни ппсап мпра садржати све у оему 

наведене битне елементе, а међу оима и пптпис издавапца, закључујемп да је пптпис 
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издавапца неппхпдан, дпк ће се (не)пвераваое исте ценити из пдгпвпра ппслпвне банке тпг 

привреднпг друштва.  

Осим штп се на пписан начин неппгрешивп утврђује чиоеничнп стаое и испуоеое сврхе 

средства пбезбеђеоа, сматрамп да се и на правилан начин примеоује материјалнп правп у фази 

стручне пцене ппнуда, на шта је сваки наручилац пбавезан.  

 

2. У складу са чланпм 38. и чланпм 144. Закпна п  електрпнским кпмуникацијама, Наручилац ће 

сматрати пптврду Ратела кап дпвпљну, а у кпликп није истекла стара лиценца, иста ће бити 

уважена.  

 

Не врши се измена и дппуна кпнкурсне дпкументације и не врши се прпдужеое рпка за 

дпстављаое и птвараое ппнуда. 

 

                                                                              Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.23/2019 


