
 

 

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 фиксне телефоније, редни број набавке М-59/16, 

даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Поштовани, 

 

У вези са припремом понуде за ЈН бр.М-59/16, за услуге интернет 

провајдера,  неопходне су нам додатне информације и појашњења. 

 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Под техничком спецификацијом навели сте да услуга мора бити 

испоручена путем бакра.  Подсећамо да је Регулаторна агенција за 

електронске комуникације и поштанске услуге "РАТЕЛ" у вези предмета 

бр.4-00-2051/2015,   на питање да се изјасни могућностима реализације 

пружања услуге фиксне телефоније,  те њиховим конкретним разликама у 

погледу квалитета и поузданости пружене услуге, а у односу на број 

корисника, односно њихове карактеристике,   одговорио да се услуга 

фиксне телефоније може реализовати: 

 

- жичним путем (бакарном парицом, коаксијалним каблом и оптичким 

каблом), 

- преко бежичних мрежа, 

 

као и да уз стандардне услове коришћења све наведене технологије 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 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 спроводи поступак јавне набавке број М-59/16 за набавку услуге 

фиксне телефоније, а не за услуге интернет провајдера. 

Даље, одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне 

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

страни Наручиоца и у складу са тим, Наручилац ће продужити рок за 

достављање понуда. 

 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 1 

Датум: 08.12.2016.године 

 


