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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

OПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за буџет и финансије 

Служба за јавне набавке 

Број: 404-16/2019-II-6 

Дана: 22 03. 2019. године 

Сремски Карловци 

 

На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија даје 

 

Одговор заинтересованим лицима 

на питање у вези са јавном набавком 

 
УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

редни број ЈН MВ 

IV-1-2-14 

 

Дана, 19. 03. 2019. године запримљен је захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за ЈН МВ- Услуге мобилне телефоније, редни број ЈН MВ IV-1-2-

14.  
 

који гласи: 

 Захтев број 1: 
 

Питање број 1: 

Конкурсном документацијом захтевате да пакети бр. 4. и 5. имају могућност бесплатних 

минута за позиве ка иностранству и то пакет 4. -80 мин, а пакет 5. – 120 мин. 

 

Молимо вас да нам пружите на увид структуру вашег мобилног телефонског саобраћаја у 

циљу могућности састављање понуде равноправно са вашим тренутним пружаоцем услуге. 

 

Указујемо вам на чињеницу, да оператор „Телеком Србија“ ад у својој понуди има тарфни 

пакет (Бизнис Либеро 30), који је практично идентичан структури пакета 4. и 5. које сте 

дефинисали конкурсном документацијом. У наведено можете да се уверите увидом у 

предметни тарифни пакет Телекома који се налази на следећем линку: 

хттпс://мтс.рс/Пословни/Мобилна/Тарифе/Бизнис-тарифе#таб=таб-оне  . Члановима 10 и 12 

Закона о јавним набавкма прописано је да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке 

обезбеди што већу конкуренцију и једнак положај  свим понуђачима. Истицањем захтева у 

конкурсној документацији да су понуђачи у обавези да наручиоцу обезбеде услугу која је 

истоветна комерцијалном тарифном пакету Телекома Србија, као једном од три мобилна 

оператора на тржишту Републике Србије, недвосмислено се фаворизује поменути оператор 

у односу на преостала два (Теленор и ВИП). На наведени начин Телеком се ставља у 

повољнији положај у односу на конкуренцију. 
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Стога вас молимо и захтевамо да измените конурсну документацију на начин што ћете 

дефинисати да су бесплатни минути ка иностранству, пожељан а не обавезан захтев 

конкурсне документације. 

 

Одговор на питање број 1: 

 

У складу са вашим обраћањем као заинтересованог лица у поступку јавне набавке достављамо 

одговор у наставку. 

У поступку набавке мобилне телефоније, Наручилац се одлучио на формирање корисничких 

пакета при чему би корисничке линије биле распоређене у зависности од предвиђене 

потрошње за сваку корисничку линију. Пакети су дефинисани у складу са анализом мобилног 

саобраћаја у претходном периоду узимајући у обзир тржишне околности. Истовремено треба 

имати у виду и саму природу корисника код Наручиоца што подразумева и захтеве у погледу 

додатних бесплатних минута за иностранство за два пакета. Самим тим, пакети представљају 

минималне захтеве које понуђач мора да испуни и напомињемо да су пакети искључиво 

производ објективних потреба.  

Сагласни смо са вашим ставом да Наручилац треба да обезбеди једнак положај свим 

понуђачима и да обезбеди што већу конкуренцију у складу са начелима једнакости и 

обезбеђивања конкуренције, односно члановима 10. и 12. Закона о јавним набавкама, међутим 

то не значи да Наручилац има обавезу да услове за учествовање у поступку као и техничку 

спецификацију дефинише на начин којим би омогућио свим заинтересованим лицима да 

учествују у поступку набавке предметне услуге. Треба имати у виду да се предмет набавке 

креира на основу објективних потреба Наручиоца и да су спецификације, тачније технички 

захтеви предмета набавке формирани са циљем да Наручилац добије најповољнију понуду у 

складу са принципом „најбоља вредност за новац“, при чему се водило рачуна о могућности 

учествовања свих понуђача који су присутни на тржишту мобилне телефоније.  

Конкретно, у овом случају, а као што је и напоменуто у претходном делу, Наручилац се 

руководио анализом досадашњег саобраћаја и самих реалних потреба, те је предвидео пакете 

са минималним фондом бесплатних минута за позиве ка иностранству чиме би се између 

осталог допринело уштеди и ефикаснијој контроли и праћењу трошкова мобилне телефоније. 

Укључивање бесплатних минута за позиве ка иностранству, доноси Наручиоцу сигурност у 

погледу евентуалних увећаних трошкова приликом позива ка иностранству. Уговором о 

пружању услуге мобилне телефоније се обухвата више детаља, како би се средства 

предвиђена за ову намену, рационално искористила.  

Истовремено, Наручилац није наводио називе пакета одређених потенцијалних понуђача, 

тачније оператера мобилне телефоније, нити је користио термине и ознаке који би упућивали 

на одређеног понуђача, већ је јасно назначио спецификацију сваког пакета и захтеве и услове 

који произилазе из потреба Наручиоца, чиме није ставио у неповољан положај нити 

дискриминисао ниједног понуђача. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈН МВ IV-1-2-14
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