
 
Олимпијски комитет Србије 
Поступак ЈНМВ услуге мобилне телефоније и интернета, Бр. ЈН: 23/2014 
Београд, 26.12.2014. године 
 
 
Одговор на питања понуђача VIP Mobile д.о.о. из Београда, Омладинских 
бригада 21 од 24.12.2014. 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 4. Конкурсне документације бр. ЈН: 23/2014   сте навели зоне 
за међународне позиве и роминг. 
Земље морају бити груписане географски по зонама на следећи начин:  
Зона 1 – земље окружења (Црна Гора, Република Српска, Босна и Херцеговина, 
Хрватска, Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија, Албанија, Грчка)  

Зона 2 – земље Европе (са Турском), које не спадају у Зону 1, изузев Русије  

Зона 3 – Русија, Азија и Северна Америка  

Зона 4 – остале земље света (Африка, Аустралија, Јуţна Америка)  
Сваки оператер има своје унапред дефинисане зоне које се разликују и које стоје 
на званичном сајту оператера. На овај начин дискриминишете Вип Мобиле Д.О.О. 
На овај начин вам сугеришемо да не дефинишете овај критеријум по зонама и 
избаците га из техничких карактеристика.  Свакако сте у Обрасцу структуре цена, 
све земље навели посебно. 
 
 
Питање: На страни 6. Конкурсне документације бр. ЈН: 23/2014  сте навели  
Минимална брзина преноса за преузимање/слње података мора да износи 42 
Мбпс / 5,762 Мбпс.  
Сви оператери имају максималну теоретску брзину до 42 Мбпс / 5,762 Мбпс. 
Сугеришемо вам да коригујете ову ставку из техничких спецификација. 
 
 
Питање: Увидом у конкурсну документацију за јавну набавку услуга мале 
вредности 
 бр. ЈН: 23/2014., је установљено да у условима за учешће у поступку јавне 

набавке поред обавезних услова предвиђених чланом 75. Закона о јавним 

набавкама постоје и услови који се између осталог састоје у томе да понуђач који 

учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити следеће: 

(1) Финансијски капацитет  
- да није исказао губитак у пословању у три обрачунска периода који претходе 
објављивању Позива за подношење понуда, односно од оснивања уколико је 
понудјач основан у претходне три године;  
Доказ:  
а) Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 

претходне три обрачунске године 

Овако формулисани додатни услови нису у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама. 

Наиме, члан 10 Закона о јавним набавкама који регулише начело обезбеђивања 

конкуренције одређује да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући 

што је могуће већу конкуренцију, и да не може онемогућавати било којег понуђача 



 
да учествује у поступку јавне набавке неоправданим коришћењем 

дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.  

Такође у члану 76. истог закона који регулише питање додатних услова за учешће 

у поступку јавне набавке предвиђено је да је наручилац у обавези да одређује 

услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у 

логичкој вези са предметом јавне набавке. 

Услов да понуђачи морају да имају позитивно пословање у 2013, 2012. и 2011. 

години као доказ да компанија понуђач може да испуни услове у вези јавне 

набавке тј. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом није 

у складу са горе наведеним законским одредбама које обавезују понуђача да не 

може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 

неоправданим коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација 

и критеријума као и да је у обавези да одређује услове  за учешће у поступку тако 

да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом 

јавне набавке. 

Компаније Вип мобиле у период 2012. и 2011. није позитивно пословала. Међутим, 

овај податак је пре свега везан за чињеницу да је компанија Вип мобиле ушла на 

тржиште мобилне телефоније Републике Србије 2007. године и да је негативно 

пословање ситуација која се дешава у првим годинама пословања компаније у овој 

области узевши у обзир иницијално улагање у лиценцу као и улагања у изградњу и 

развој мреже након тога.  Компанија Вип мобиле је само за лиценцу платила износ 

од 320.000.000,00 ЕУР а након тога је уложила додатних 440.000.000,00 ЕУР у 

изградњу и развој мобилне мреже и пословање. Ови подаци представљају довољну 

потврду да Вип мобиле располаже са неопходним финансијским и пословним 

капацитетом да учествује у поступку јавне набавке мале вредности. 

Оваква одредба, која елиминише Вип мобиле није у складу са начелом 

обезбеђивања конкуренције, пошто одређује дискриминаторски услов који 

онемогућује Вип мобиле у  учествовању у овом поступку јавне набавке. 

Такође, овај додатни услов дискриминише Вип мобиле као понуђача са захтевом 

који није у логичкој вези са предметом јавне набавке. Наиме, у овом случају, чак и 

да се занемари чињеница о укупно уложеним средствима компаније Вип мобиле у 

Републици Србији, у предметном пословном односу Вип мобиле би се налазио у 

својству стране која је поверилац, тј. пружалац услуге, док би финансијске 

обавезе биле на страни наручиоца посла. Услуге које се пружају у овом случају су 

услуге које Вип мобиле пружа на целој територији Републике Србије без обзира на 

реализацију уговора са наручиоцем и то према милионима корисника. Самим тим, 

не постоји логика да Вип мобиле треба да испуњава услове у вези финансијског 

капацитета, него страна која ће по логици бити дужник у овом потенцијалном 

уговорном односу. 

Поред свега горе наведеног, наглашавамо да је компанија Вип мобиле ималац 

Лиценце бр 3 за Јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне 

телекомуникационе мреже у складу са ГСМ/ГСМ1800 и УМТС/ИМТ-2000 

стандардом, издатом од стране Републичке агенције за телекомуникације 

Републике Србије која је једина овлашћена да одређује који субјекти у Републици 

Србији имају право да пружају услуге мобилне телефоније и да Вип мобиле 

испуњава све услове и обавезе које произлазе из те поменуте лиценце. 

Доказивање финансијског капацитета је доказиво на још много начина који не 

дискриминишу понуђаче, што подразумева да понуђач  у последњих 6 месеци,   



 
који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у 

блокади или у дужем период који наручилац дефинише као меродаван. 

Средства финансијског обезбеђења су такође и менице, банкарске гаранције, која 

не дискриминишу понуђаче, а показатељ су ликвидности. 

Молимо Вас да још једном размотрите ове чињенице И тиме испоштујете Члан 10. 

Закона о јавним набавкама, Начело обезбеђивања конкуренције, по коме сте 

дужни да у поступку јавне набавке обезбедите што је могуће већу конкуренцију. 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати 

било ког понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 

преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 

спецификација и критеријума. 

 
 
Питање: На страни 8. Конкурсне документације бр. ЈН: 23/2014 навели сте  
(3) Остали услови  
- да понуђач има на својој интернет презентацији званично доступне / 
објављене информације које ће омогућити наручиоцу да прати важеће опште 
услове понуђача предвиђене Законом о електронским комуникацијама ("Сл. 
лист" РС, бр. 44/10), као и ценовник услуга које наручилац није изричито навео у 
Обрасцу структуре цене:  
о Опште услове претплатничког уговора на услуге јавне ГСМ/УМТС мобилне 
електронске комуникационе мреже понуђача,  
о Ценовник осталих услуга које понуђач има у својој понуди, а које нису 
изричито наведене,  
о Подела земаља по зонама за међународне позиве,  
о Подела земаља по зонама за роминг 
Такође избацити као обавезан услов дефинисане земље по одређеним зонама на 
сајту. 
 
 
Питање: На страни 23. Конкурсне документације бр. ЈН: 23/2014 навели сте  
 
3.  Разговори у 

националном 
саобраћају, 
према 
мобилној 
мрежи 
оператера 
Теленор  

секунда  110.000  ________ 
дин  

_________дин  

 
Овде сте навели укупну количину разговора код матичног оператера.  Да ли сте 
одвојили минуте унутар ваше ВПН групе. Уколико нисте податак није коректан. 
Разговори унутар ВПН групе су бесплатни, па самим тим имате доста мање минута 
ка Теленору који се наплаћују. 
 
 
Питање: На страни 16. Конкурсне документације бр. ЈН: 23/2014 навели сте 
Наручилац је изразио количине у Обрасцу структуре цене на основу процене 
месечних потреба саобраћаја. Након потписивања уговора, стварне количине ће 
бити утврĎиване на месечном нивоу, на основу оствареног саобраћаја за 
појединачне ставке из тог обрасца. 



 
На који начин ће бити утврђене количине на месечном нивоу? Да ли то значи да 
ћете након тога тражити промену количине саобраћаја и да ли то значи да можете 
прећи процењену вредност уговора и након шест месеци? 
 
 
Питање: На страни 34. Конкурсне документације бр. ЈН: 23/2014 навели сте 
Рок за испоруку телефонских апарата је 15 календарских дана, рачунајући од 
датума достављања захтева Извршиоцу од стране овлашћеног представника 
Наручиоца. Уколико Понуђач нема расположиве на стању апарате истог 
(траженог) типа, које може да испоручи у уговореном року, понудиће Наручиоцу 
испоруку апарата еквивалентних или бољих карактеристика. 
Сугеришемо на то да је потребно навести да можете поручити телефоне који се 
налазе у ценовнику који ће вам бити достављен у тренутку поручивања телефона. 
 
 
 
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 


