
 
Олимпијски комитет Србије 
Поступак ЈНМВ услуге мобилне телефоније и интернета, Бр. ЈН: 23/2014 
Београд, 26.12.2014. године 
 
 
Одговор на питања понуђача Телеком Србија a.д. из Београда, Булевар краља 
Александра 84 од 26.12.2014. године у вези са конкурсном документацијом у 
поступку ЈНМВ услуге мобилне телефоније и интернета, Бр. ЈН: 23/2014 
 
Обавештавамо вас да су у року за достављање понуда приспела следећа питања 
којим се траже додатне информације у вези са поступком ЈНМВ услуге мобилне 
телефоније и интернета, Бр. ЈН: 23/2014: 
 
 

Питање: На страни 5 конкурсне документације у тачки 7. утврђена је обавеза 
понуђача до обезбеди тарифирање међународног саобраћаја и услуге роаминга 
према дефинисаним зонама.  Сматрамо да је наведено у супротности са начелом 
обезбеђивања конкуренције утврђеним чланом 10. Закона о јавним набавкама 
 Наиме,  сваки оператор услуга мобилне телефоније различито утврђује зоне у 
међународном саобраћају  и роаминг зоне, односно листу држава које припадају 
одређеној зони, при чему цене међународног саобраћаја и цене саобраћаја у 
роаминг-у оператори не формирају самостално, већ исте зависе од трошкова које 
оператор има према иностраним операторима и роаминг партнерима са којима има 
закључене уговоре. У том смислу, могуће је да одређена држава буде, код 
различитих оператера услуга мобилне телефоније, сврстана у различите зоне 
међународног саобраћаја, односно роаминг зоне, као и да постоје значајне разлике 
у ценама међународнодног саобраћаја и цене саобраћаја у роаминг-у, а све у 
зависности од услова које утврђују инострани оператори и роаминг партнери у 
конкретној држави. Имајући наведено у виду, а посебно чињеницу да потенцијални 
понуђачи цене међународноог саобраћаја и цене саобраћаја у роаминг-у не 
формирају самостално, сматрамо да се постављањем наведених критеријума 
ограничава конкуренција у предметном поступку јавне набавке, те да одређени 
потенцијални понуђач, услед наведене разлике у условима под којима послују са 
иностраним операторима и роаминг партнерима, на наведени начин може бити 
онемогућен да припреми одговарајућу и конкурентну понуду, или чак буде 
одвраћен од подношења понуде у предметном поступку јавне набавке. Поред 
наведеног, а имајући у виду податке о зонама за роаминг и међународни 
саобраћаја које су објављене на сајтовима оператора услуга мобилне телефоније, 
зоне дефинисане у конкурсној документацији се подударају са зонама једног од 
оператора, који је при томе, тренутни пружалац услуга мобилне телефоније 
наручиоцу.  на овај начин се тај оператор ставља у повољнији положај у односу на 
остале потенцијалне понуђаче, што је у супротности са напред поменутим начелом 
обезбеђивања конкуренције. 

 

Питање: У вези са претходним питањем, молимо за појашњење доказа о 
испуњености осталих услова наведених на страни 8. , конкретно: Списак земаља 
по зонама за међународне позиве  и Списак земаља по зонама за роаминг. Обзиром 
да су конкурсном документацијом на страни 5. утврђене ове зоне, поставља се 
питање целисходности достављања ових доказа, обзиром да би исти поновили 
наводе конкурсне документације. 

 

 



 
Питање: С обзиром да је у тендерској документацији на страни 17 дефинсан 
елемент критеријума Буџет на основу ког ће Наручилац имати на располагању 
одређену количину мобилних апарата, да ли је грешком изостављен износ 
минималне месечне потрошње на нивоу свих 55 претплатничких бројева? Уколико 
је у питању грешка, молим Вас да у конкурсну документацију уврстите износ 
минималне месечне потрошње, као и информацију шта је све укључено у 
минималну месечну потрошњу (домаћи и међународни саобраћај, претплате...). 

 

Питање: На страни 23 конкурсне документације у табели „Образац структуре 
цене“, тачка 3. Разговори у националном саобраћају, према мобилној мрежи 
оператера Теленор стоји износ 110.000 секунди. Да ли је у поменути износ 
приликом анализе саобраћаја укључени и разговори унутар затворене мреже 55 
претплатничких бројева? Уколико је анализом поменуто укључено, сматрамо да се 
не ради о валидном податку из разлога што се позиви унутар затворене групе 
ваших бројева не тарифирају, већ су укључени у износ месечне претплате по 
броју. 
 
 
 
ОДГОВОР: Одговори на ваша питања биће дати кроз измене и допуне конкурсне 
документације и обавештење о продужењу рока за достављање понуда у поступку 
ЈНМВ услуге мобилне телефоније и интернета, Бр. ЈН: 23/2014, који ће вам бити 
достављени и објављени на порталу набавки дана 30.12.2014. године. 
 

 
Владимир Вукићевић 


