
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 И  68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне 

набавке услуга: Услуге мобилне телефоније, редни број набавке М-33/15, 

даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

У вези поступка јавне набавке коју спроводи наручилац Институт за кукуруз 

„Земун Поље“ (у даљем тексту: наручилац), након оствареног увида у 

садржину конкурсне документације ЈН М-33/15 услуга мобилне телефније у 

предметном поступку, овим путем у складу са чланом 63. став 2. Закона о 

јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/2012) тражимо појашњења у 

вези начина пондерисања: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

3. ДОСТУПНОСТ И КВАЛИТЕТ МРЕЖЕ МОБИЛНЕ 

ТЕЛЕФОНИЈЕ__________________15 ПОНДЕРА 

3-1. Покривеност територије сигналом GSM мреже – максималан број 

пондера = 3: 

-  понуђач који понуди највећи проценат покривености територије сигналом 

GSM мреже добија максималан број пондера 3; 

- понуђач који понуди други највећи проценат покривености територије 

сигналом GSM мреже добија број пондера 2; 

- понуђач који понуди трећи највећи проценат покривености територије 

сигналом GSM мреже добија број пондера 1. 

3-2. Покривеност становништва сигналом GSM мреже – максималан број 

пондера = 3: 

-  понуђач који понуди највећи проценат покривености становништва 

сигналом GSM мреже добија максималан број пондера 3; 

- понуђач који понуди други највећи проценат покривености становништва 

сигналом GSM мреже добија број пондера 2; 

- понуђач који понуди трећи највећи проценат покривености становништва 

сигналом GSM мреже добија број пондера 1. 

3-3. Покривеност територије сигналом UMTS мреже – максималан број 

пондера = 3: 

-  понуђач који понуди највећи проценат покривености територије сигналом 

UMTS мреже добија максималан број пондера 3; 

- понуђач који понуди други највећи проценат покривености територије 

сигналом UMTS мреже добија број пондера 2; 

- понуђач који понуди трећи највећи проценат покривености територије 

сигналом UMTS мреже добија број пондера 1. 

3-4. Покривеност становништва сигналом UMTS мреже – максималан број 

пондера = 3: 

-  понуђач који понуди највећи проценат покривености становништва 

сигналом UMTS мреже добија максималан број пондера 3; 

- понуђач који понуди други највећи проценат покривености становништва 

сигналом UMTS мреже добија број пондера 2; 



- понуђач који понуди трећи највећи проценат покривености становништва 

сигналом UMTS мреже добија број пондера 1. 

3-5. Број базних станица – максималан број пондера = 3: 

-  понуђач који понуди највећи број базних станица добија максималан број 

пондера 3; 

- понуђач који понуди други највећи број базних станица добија број 

пондера 2; 

- понуђач који понуди трећи највећи број базних станица добија број 

пондера 1. 

  

Предлажемо искључење наведених услова из конкурсне документације, 

како би се обезбедило равноправно учествовање сва три оператера на 

тендеру. У супротном наручилац крши члан 10. Закона о јавним набавкама 

„Начело обезбеђивања конкуренције“. Подаци о проценту покривености 

сигналом GSM и UMTS мреже, као и број базних станица, су јавно доступни 

и имајући то у виду као и скалу пондерисања унапред се зна који ће 

оператер добити број пондера и пре него што су поднете понуде. 

Узимајући у обзир наведено, види се фаворизовање тачно одређеног 

оператера где се и пре подношења понуда види да се истом оператеру 

обезбеђује већи број пондера у односу на преостале понуђаче. На основу 

прегледа тржишта које је издао Рател2012.године и на основу скале 

пондерисања може се унапред и пре поступка отварања и разматрања 

понуда утврди тачан број пондера који би свако од понуђача добио, где би 

само један понуђач добио број пондера којим ће направити разлику са 

остала два оператера, чиме се исти фаворизује. У складу са наведеним 

услов који је поставио наручилац је дискриминаторске природе и као такав 

у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама„Начело 

обезбеђивања конкуренције“ којим се утврђује да наручилац не може да 

ограничи конкуренцију и користи дискриминаторске услове и критеријуме. 

 

С обзиром да је конкурсном документацијом унапред све прдвидено, 

молимо за измену-искључење наведених критеријума, како бисте добили 

што боље услове и могућност реалног разматрања све три понуде. 

 

 

 

ОДГОВОР 1:  

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне 

документације, која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страни наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 1 

Датум: 09.10.2015.године 

 


