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Одговори на питања у вези јавне набавке  
Набавка услуга мобилне и фиксне телефоније, ЈНМВ 1.2.10/2019 

 
Свим понуђачима који су 

 преузели конкурсну документацију 

 
Питање 1: 
У складу са чланом 63 ЗЈН тражимо да нам пружите одређена појашњења конкурсне 
документације, а такође захтевамо и измене конкурсне документације. 
  
У техничкој спецификацији која се односи на партију 1 – услуга мобилне телефоније у тачки 3. 
захтевате да понуђачи омогуће “Упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Републике 
Србије укључујући АП Косово и Метохију, без рестрикција”, указујемо вам да је овакав захтев 
дискриминаторски! 
Наиме услед сложене политичке ситуације, а према Бриселском споразуму, једино Телеком Србија 
ад Београд, од оператора мобилних телефонских комуникација у Реублици Србији, има екслузивну 
могућност да услугу мобилне телефоније пружи на територији АП Косово и Метохија без плаћања 
додатних трошкова, којима су изложена преостала два оператора, Теленор и ВИП. 
Према поментуом Бриселском споразуму Телекому Србија је обмогућено да на територији 
Космета оснује ћерку фирму МТС доо Косовска Митровица преко које пружа услугу мобилне 
телефоније. Будући да је реч о ћерци фирми која је у 100% власништву Телекома Србија, Телеком 
Србија нема трошкове интерконекције за позиве ка мрежи МТС доо К. Митровица, док друга два 
оператора плаћају поменуте трошкове. На наведени начин Наручилац је омогућио Телекому да 
понуди конкурентнију понуду од Теленора и ВИП-а јер, као што смо рекли не мора да рачуна на 
трошкове интерконекције. 
Због навденог разлога захтевамо да у потпуности избаците захтев из тачке 3. Техничке 
спецификације за Партију 1 ове јавне набавке. 

 
Одговор 1:  
Делатност наручиоца се у великој мери реализује обављањем теренских активности у оквиру 
спровођења основних геолошких истраживања на целокупној територији Републике Србије.  
Наручилац је предвидео и могућност услуге мобилне телефоније ка свим дестинацијама унутар 
Републике Србије, укључујући АП Косово и Метохију из разлога што се не може у потпуности 
искључити могућност да ће Влада Републике Србије дати Геолошком заводу Србије Програм 
геолошких истраживања чија би реализација била потребна на територији АП Косова и Метохије. 
У том случају и из тог разлога Наручилац је у техничкој спецификацији навео да је потребно  да 
понуђачи омогуће упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Републике Србије укључујући 
АП Косово и Метохију, без рестрикција. Како је Геолошки завод Србије државни орган, посебна 
организација са својством правног лица у систему джавне управе, АП Косово и Метохије чине 
саставни део територије Републике Србије. Наручилац остаје при свом захтеву наведеном у 
техничкој спецификацији и не сматра да је наведени услов дискриминаторски јер ће остварене 
позиве плаћати у складу са ценовником оператера. 

 



 

 

Питање 2: 
У техничкој спецификацији која се односи на партију 1 – услуга мобилне телефоније у тачки 19. 
од понуђача захтевате: 
  
"Могућност самосталне при пејд допуне од стране крајњег корисника броја као и могућност 
куповине интернет, роминг и других додатака изабраног оператера из средстава која су на овај 
начин уплаћена." 
  
Предметни захтев из техничке спецификације је противан закону о јавним набавкама. Наиме, 
изабрани понуђач ће по основу Уговора о јавној набавци бити у у говорном односу само са 
Наручиоцем, не и са његовим запосленима. Према томе запослени код наручиоца немају 
правни основ по ком би плаћали изабраном понуђачу самосталне припејд допуне и уплате 
интерента. 
  
Шта више на наведени начин би се избегла примена закона о јавним набавкама за услуге за које 
наручилац тражи да се наплаћују од његових запослених лично. 
  
Из свих наведених разлога предлажемо и захтевамо од вас да из конкурсне докуметације изаците 
горе наведени захтев. 
 
Одговор:  
Под овим захтевом наручилац не подразумева да запослени закључују уговоре са одабраним 
понуђачем, већ да се запосленима обезбеди могућност припејд допуне коју ће сами надокнађивати, 
односно коју ће самостално плаћати по ценама из ценовника оператера у случају да прекораче 
одобрени лимит по претплатничком броју, а који је захтеван под тачком 8. техничке 
спецификације.   
Геолошки завод Србије је донео Одлуку о лимиту рачуна за мобилну телефонију бр. 2954/7 од 31. 
децембра 2018. године на основу које су одређени лимити појединим запосленима. У том смислу 
наручилац жели да својим запосленима омогући да користе услуге, али као што смо и навели, које 
ће они самостално плаћати, по принципу припејд допуне, што не значи закључивање уговора са 
оператером, нити постављањем наведеног услова наручилац жели да избегне примену Закона о 
јавним набавкама. Све горе наведено је искључиво из разлога делатности Геолошког завода 
Србије и потребе да запослени приликом обављања теренских радова не остану без услуга 
предвиђених овом набавком.    
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