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Нови Сад; 03.05.2018. 

Број: 118/1/18-05/5 

 

На основу питања везаног за ЈН 5/18-МВ  Услуге фиксне и мобилне телефоније Партија 

1.Услуге фиксне телефоније Партија 2.Услуге мобилне телефоније, дајемо одговор на исто. 

 

ПИТАЊЕ:  

У вези са припремом понуде за поступак јавне набавке мале вредности – Услуге фиксне и мобилне 

телефоније, Партија 1,2 ЈН 5/18 –МВ, достављамо питање за Партију 1 – Услуге фиксне телефоније: 

 

 На страни 9/48 КД утврђена је обавеза понуђача да као обавезну садржину понуде за Партију 1 – 

Услуге фиксне телефоније, доставе важећу Лиценцу за јавну фиксну телекомуникациону мрежу коју 

издаје Републичка агенција за електронске комуникације – РАТЕЛ. 

Према важећем Закону о електронским комуникацијама, оператори пружају услуге електронских 

комуникација на основу уписа у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, што 

се доказује  потврдом РАТЕЛ-а о упису понуђача у евиденцију оператора јавних комуникационих 

мрежа и услуга, док се лиценце и одобрења, у смислу појединачних дозвола више не издају. Лиценце 

за фиксну телефонију које је РАТЕЛ раније издао по основу претходно важећег Закона о 

телекомуникацијама важе до датума до ког су издате (и махом су истекле будући да су издаване на 

период од 10 година), након чега ти оператори настављају да пружају услуге по основу напред 

наведеног уписа у Евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга. 

Имајући у виду све наведено, молимо вас да потврдите да се  као доказ испуњености предметног 

услова за Партију 1 – Услуге фиксне телефоније, може доставити потврда Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга. 

 

 ОДГОВОР: 

 

Потврђујемо да се  као доказ испуњености предметног услова за Партију 1 – Услуге фиксне 

телефоније под тачком 5.)  да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке - да поседује важећу Лиценцу за јавну фиксну телекомуникациону мрежу коју 

издаје Републичка агенција за електронске комуникације – РАТЕЛ, може доставити потврда 

Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију 

оператора јавних комуникационих мрежа и услуга. 

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 

 


