
 

 

Број:    02-1/2017/5 

Датум:  17.01.2017.      

 

 

Предмет: Услуге комуникација, по партијама – услуге фиксне телефоније и услуге мобилне 

телефоније; ЈН број 02-1/2017 

 

Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи 

одговор: 

 

Питање: 

Под техничком спецификацијом за партију 1 – Услуга фиксне телефоније – навели сте да фиксна 

телефонија због поузданости и сигурности говорне комуникације, као и отпорности на сметње, 

услуга ISDN PRI мора да буде реализована технологијом која обезбеђује ниво поузданости, 

сигурности и отпорности на сметње минимално као технологија оптичке инфраструктуре са 

одговарајућим системом преноса. 

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 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: 

Наведеним делом конкурсне документације у Вашем питању, не наводи се технологија за 

реализацију већ ниво квалитета реализације и не ограничава се ни један потенцијални 

понуђач пошто је наведени део текста конкурсне документације у складу са Правилником о 

општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег 

овлашћења ("Сл. гласник РС", бр. 38/2011, 44/2011. – испр. и 13/2014.). 

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку 02-1/2017 


