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Предмет: Информација о одговорима на постављена питања и појашњењима у 

поступку јавне набавке 2019/36 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

14/15 и 68/15), Наручилац објављује одговорe на постављeнa питањa у отвореном 

поступку јавне набавке услуга: Услуга фиксне телефоније, интернета и преноса 

података, ЈН 2018/36 

 

Питање 1: Под техничком спецификацијом на страни број 7 – навели сте да: 

“ Све услуге телефонских линија треба да буду реализоване реализован оптичким 

каблом, подземним путем, целом дужином трасе. “ 

Подсећамо да је Регулаторна агенција за електорнске комуникације и поштанске услуге 

“РАТЕЛ” објавила да се услуга фиксне телефоније може реализовати на следеће 

начине: 

-       преко кабловских мрежа (бакарном парицом, коаксијалним каблом или 

оптичким каблом)  

-       преко бежичних мрежа  

као и да уз стандардне услове коришћења, сва четири начина могу дати адовољавајући 

ниво квалитета услуге.  

Обзиром да је сходно начелу једнакости понуђача и обезбеђивања конкуренције 

према ЗЈН као Наручилац дужни да обезбедите једнак положај свим понуђачима и 

омогућите што је могуће већу конкуренцију, мишљења смо да је потребно изменити 

начин повезивања. 

Подсећамо Вас да на овај начин кршите Члан 10. Став 1, ЗЈН којим је предвиђено да је 

наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је већу могућу 

конкуренцију. Наведеним поступањем кршите и Члан 10. Став 2 Закона о јавним 

набавкама који дефинише начело обезбеђивања конкуренције а који гласи:  

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може да онемогући било 

којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом 

преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких 

спецификација и критеријума. 

 

Одговор 1:  

Наручилац је сачинио техничку спецификацију имајући у виду постојећу 

инфраструктуру и опрему коју тренутно користи. 

Сходно члану 10. ставу 1. Закона о јавним набавкама Наручилац има обавезу да 

омогући што већу конкуренцију.  

Приликом планирања набавке и одређивања предмета набавке Наручилац је извршио 

увид у евиденцију  РАТЕЛ-а, који је јавно доступан податак, том приликом увидео је  да 

већи број потенцијалних понуђача  може да испуни захтеве прописане конкурсном 

документацијом, тако да је Наручилац тиме обезбедио начело кокуренције. 

Али Наручилац има такође обавезу да дефинише техничку спецификацију како би 

обезбедио континуитет у квалитету конекције и самим тим у пословању. Наручилац је 



 

техничком спецификацијом предвидео да понуђач мора обезбедити прикључак на 

интернет и то оптичким каблом подземним путем целом дужином трасе, из разлога 

што што је то постојећа инфраструктура и опрема коју Наручилац користи. Градска 

општина Савски венац као орган, не сме трпети штету и имати прекид у конекцији и 

пословању, због надлежних служби које морају имати квалитетан проток као и 

константну  повезаност са органима на локалном и републичком нивоу (матична 

служба, пореска управа...).  

Наручилац  би претрпео и измену софтверских конфигурација на својој опреми, а то би 

изискивало додатне трошкове за Наручиоца.  

Напомињемо да је чланом 9. ставом 2. Закона о јавним набавкама прописано  да је 

Наручилац дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела уговора 

врши у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за 

поступак и извршење јавне набавке. 

Имајући у виду комплексност предмета набавке, Наручилац је техничком 

спецификаицијом прописао да потенцијални понуђачи треба да  изврше обилазак 

локације ради увида у постојећи телекомуникациони систем и инфраструктуру. 

Обилазак им је омогућен сваког радног дана у прописаном периоду који је наведен у 

конкурсној документацији, са претходном најавом. 

Наручилац је одредио предмет набавке и сачинио конкурсну документацију 

сагледавши све аспекте, како постојеће технолошко решење и квалитет услуге тако и 

потенцијалне трошкове и потешкоће који би настали услед промене начина конекције.  

У складу са напред наведеним, Наручилац остаје при захтевима из конкурсне 

документације. 

 

 

 

Одговор на постављено питања је  саставни део конкурсне документације и обавезни 

су за све понуђаче. 

 


