
 
 

Нови Сад; 20.05.2015. 

Број: 659-1-15-05/5 

 

 

На основу питања везаних за ЈН 12/15-МВ  УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ,  дајемо 

одговоре на иста. 

 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1 :  

 

 На страни 7/32 Конкурсне документације наводите као обавезан услов да се сви разговори у 

фиксној мрежи тарифирају у сеундама. Скрећемо вам пажњу да ми не можемо тарифирати 

разговоре у фиксној телефонији у секундама како се тражи конкурсном документацијом, већ само у 

минутима.У складу са одредбама Закона о електронским комуникацијама, од стране РАТЕЛ-а смо 

проглашени за оператера са значајном тржишном снагом на малопродајном тржишту јавно доступне 

телефонске услуге са фиксне локације (решење РАТЕЛ-а број 1-02-3491-568/11-42 од 

29.11.2011.године), те смо у обавези да у области фиксне телефоније примењујемо искључиво цене 

које су одобрене од стране РАТЕЛ-а. Решењем РАТЕЛ-а  број 1-02-052-381/13-68 од 28.03.2014. 

године, којим су утврђене цене и услови пружања услуга фиксне телефоније од стране Телекома 

Србија, између осталог утврђено је да је обрачунска јединица за обрачун оствареног телефонског 

саобраћаја 1 минут, са употребом тарифирања 60+60 с. Сходно наведеном, а у циљу обезбеђивања 

конкуренције у складу са начелом обезбеђивања конкуренције из члана 10. Закона о јавним 

набавкама, односно у циљу обезбеђивања једнакости понуђача, у складу са начелом једнакости 

понуђача из члана 12. Закона о јавним набавкама, сматрамо да је неопходно предметни услов 

избрисати или изменити.У прилогу достављамо копију решења РАТЕЛ-а број 1-02-052-381/13-68 од 

28.03.2014. године. 

 

 

 

 

 

ПИТАЊЕ БРОЈ 2 :  

 

Указујемо наручиоцу пажњу да сте применом обрачунског интервала 1+1 ограничена је 

конкуренција у поступку јавне набавке, односно, наведени критеријум је дискриминаторског 

карактера. 

Наиме, обрачунски интервал 60+60 представља стандардни начин тарифирања на тржишту. 

Обрачунски интервал 1+1 који сте иницијално дефинисали јесте најповољнији начин тарифирања, 

али свакако да суштина нашег Захтева за појашњењима није таква да Вас наведемо да документацију 

измените на Вашу штету, већ да усагласите Ваше захтеве и критеријуме за оцену понуда уз 

поштовање актуелних услова на тржишту телекомуникација. Стога предлажемо да извршите измену 

документације задржавајући обрачунски интервал 60+60. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА 1 И 2 : 

 

 Прихватамо сугестије заинтересованих  понуђача и у складу са истим објављујемо измену 

конкурсне документације. 

 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно 

Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12 и 14/2015), писаним путем обавештава 

заинтересованог понуђача и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

1. Мира Радуловић 

2. Предраг Гајић  

3. Саша Анђелић 

 


