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Нови Сад; 19.04.2016. 

Број: 630-1-16-05/5 

 

На основу питања везаних за ЈН 5/16-МВ  Услуге фиксне и мобилне телефоније 

Партија 1.Услуге фиксне телефоније 

Партија 2.Услуге мобилне телефоније 
дајемо одговоре на иста. 

 

ПИТАЊЕ: 

 

Mолимо вас да нам одговорите на следећe питањe везано за Партију 1- Услуге фиксне телефоније: 

 

1. Под техничком спецификацијом навели сте да услуга мора бити реализована жичаним путем,преко 

бакарних преносних путева односно (бакарних парица). 

Подсећамо да је Регулаторна агенција за електорнске комуникације и поштанске услуге "РАТЕЛ" 

објавила да се услуга 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 задовољавајући ниво квалитета 

услуге. 

 

Указујемо Вам да је непоходно да измените Конкурсну документацију у овом делу и омогућите 

понуђачима који ову услугу могу понудити другачијим техничким решењем од траженог да учествују у 

набавци. 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 већу 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, tехничких спецификација и критеријума. 

 

ОДГОВОР: 

Комисија се у постављању техничких карактеристика предмета јавне набавке руководила 

првенствено потребама наручиоца, а не пословним и економским интересима подносиоца понуда, с тим  

да уколико одређени понуђач исти услов не испуњава, то не значи да је тиме нужно извршена 

дискриминација или да је неоправдано ограничена конкуренција међу понуђачима, већ се у дефинисањз 

захтева: 

„-  услуге се морају реализовати преко постојеће опреме наручиоца, жичаним путем,преко бакарних 

преносних путева (бакарних парица), без додатних улагања у инфраструктуру и додатну опрему; 

одражава објективна и реална потреба наручиоца. 
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Обзиром да се телекомуникациони саобраћај до објекта Дома свакако одвија и бежичним путем, 

а само унутар истог жичаним, јер постојећа опрема исто изискује, комисија остаје при свом захтеву и 

стога нема основа за измену конкурсне документације. 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно Закону о 

јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


