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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 

 набавке: Набавка телекомуникационих услуга - интернета, L2VPN и L3VPN за потребе РФЗО, 
 број јавне набавке: 404-1-205/17-64 

 
 

Дана 26.01.2018. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези 
поступка јавне набавке: Набавка телекомуникационих услуга - интернета, L2VPN и L3VPN за потребе 
РФЗО, број јавне набавке: 404-1-205/17-64, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  
 
 
 Питање бр. 1: 
  
 „Указујемо да је Закон о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама ( „Сл. 
Гласник РС“, бр. 62/2014) , у члану 2. , којим се мења члан 3, став 1 тачка 6) Закона о електронским 
комуникацијама, тако да гласи: „ 6) подстицању конкуренције економичности и делотворности у 
обављању делатности електронских комуникација на технолошки неутралној основи“, предвидео 
потпуну технолошку неутралност у  електронским комуникација. Ово практично значи, да су све 
технологије потпуно равноправне. Додатно, одлуком Републичке агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге, компанија Телеком Србија а.д. обавезана је на пружање одређених 
услуга у поступку велепродаје, односно да стави одређене ресурсе на располагање другим 
телекомуникационим компанијама на либерализованом тржишту. Телеком Србија а.д. у поступку 
велепродаје нуди само ADSL услуге, док не нуди SHDSL нити VDSL услуге, тако да је она практично и 
једини пружалац SHDSL и VDSL услуга у малопродаји, односно те услуге у конретној јавној набавци 
не може понудити ни једна друга компанија-понуђач осим наведене компаније Телеком Србија а.д. 
 
А) С тиме у вези, молимо Вас да појасните,  зашто је наручилац у делу III Техничка спецификација за 

L3VPN на страни 5,6,7,8 и 9 Конкурсне документације за тачке: 

6. Mali Iđoš SHDSL 2/2 

157. Trgovište SHDSL 2/2 

161. Kosovska Mitrovica SHDSL 5/5 

  70. Kučevo     VDSL 2/2 , 

искључиво  предвидео само једну технологију и то захтевао услуге SHDSL и  VDSL када се за исте 

појединачно посматрано не може обезбедити никаква конкуренција понуђача, а потпуно искључио 

могућност да се иста услуга нпр. пружи и путем коаксијалних каблова или бежичним путем (WLL),  са 

захтеваним квалитетом, односно искључио могућност да понуђачи могу да бирају или комбинују 

технологије код пружања захтеване услуге?“ 

Б) да ли је наручилац вршио петходно испитивање тржишта, како би установио број потенцијалних 

понуђача, који на  захтеваним локацијама могу пружити услугу SHDSL, односно VDSL, како би 

наручилац установио потенцијални степен конкуренције ? 

Указујемо да Закон о јавним набавкама у члану 10.,  став (1) прописује да:  „ наручилац је дужан  да у 

поступку јавне набавке омогући, што је могуће већу конкуренцију“, као и да у ставу (2) прописује да: „ 

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача 

да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити 

коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума. 
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На овај начин, с обзиром на стање на тржишту у Републици Србији, односно на чињеницу да не 

постоји већи број компанија које могу пружити захтевану SHDSL и VDSL услугу на захтеваним 

локацијама, наручилац је битно угрозио одредбе Закона о јавним набавкама, ограничавајући 

конкуренцију практично у целом овом поступку јавне набавке. 

С обзиром на изнето, предлажемо да наручилац измени конкурсну документацију, те да омогући 

понуђачима да захтевану услугу могу да пруже и путем коаксијалних каблова, као и бежичним путем 

(WLL), односно било којом технологијом по сопственом избору, у складу са начелима технолошке 

неутралности.“ 

 
 Одговор бр. 1: 
  

 У Техничкој спецификацији и Прилогу 1 – Образац бр.4.1 понуде са структуром цене, 
Наручилац је приступну технологију за 188 својих локација одредио према потребама свог пословног 
процеса и у оквиру расположивих финансијских средстава за ту намену. Наводећи приступну 
технопогију и брзине у конкурсној документацији Наручилац је исказао своје реалне потребе односно 
телекомуникациону инфраструктуру коју већ користи. Промена телекомуникационе инфраструктуре је 
искључиво одлука Наручиоца као великог организационог система који обавља врло специфичне 
послове.   
 
 Међутим, за локације Наручиоца где је предвиђена приступна технологија SHDSL и VDSL 
(укупно 4 локација: Мали Иђош, Кучево, Трговиште, Косовска Митровица) Наручилац ће дозволити да 
понуђач понуди оптику као приступну технологију.  
 
 Мења се конкурсна документација тако што се на страни 9/45 КД додаје напомена која гласи: 
„У табели за услугу L3VPN, за локације под редним бројем 6, 70, 157 и 161 понуђач може да понуди 
оптику као приступну технологију уместо оне која је наведена.“  
 У обрасцу понуде Образац бр.4.1 понуде са структуром цене и  Прилогу 2 – назив оператора и 
број дозволе брише се приступна технологија за локације под редним бројем 6, 70, 157 и 161, и додаје 
напомена: За локације под редним бројем 6, 70, 157 и 161 понуђач је у обавези да упише понуђену 
приступну технологију.  
  
 Питање бр. 2: 
  
 „На страни  12. Конкурсне документације, наручилац је у тачки 25. предвидео: 

„25. Сви постојећи сервиси Наручиоца морају бити задржани, прекид приликом успостављања услуге 

не може бити дужи од 24 ч. Реконфигурација активне опреме Наручиоца (рутера, firewall уређаја, L3 

свичева) није дозвољена.“ 

Указујемо да уколико изабрани понуђач буде различит од постојећег пружаоца услуге, 

реконфигурација активне опреме наручиоца ће бити нужна јер се јавне IP адресе не могу задржати, те 

реконфигурација активне опреме наручиоца (рутера, firewall уређаја, L3 свичева) је потребно да буде 

у надлежности наручиоца. Предлажемо да у том смислу наручилац измени Конкурсну документацију.“ 

 
 Одговор бр. 2: 
 Наручилац прихвата да уради реконфигурацију активне опреме рутера, firewall уређаја, L3 
свичева само у случају промене јавних статичких IP адреса које су власништво оператора. За 
приватни адресни опсег који Наручилац користи унутар своје WAN и LAN мреже, реконфигурација 
активне опреме рутера, firewall уређаја, L3 свичева није дозвољена.  
 
 Мења се тачка 25. на страни 12/45 КД и сада гласи: „Сви постојећи сервиси Наручиоца морају 
бити задржани, прекид приликом успостављања услуге не може бити дужи од 24 ч. Наручилац ће 
урадити реконфигурацију активне опреме рутера, firewall уређаја, L3 свичева само у случају промене 
јавних статичких IP адреса које су власништво оператора. За приватни адресни опсег који Наручилац 
користи унутар своје WAN и LAN мреже, реконфигурација активне опреме рутера, firewall уређаја, L3 
свичева није дозвољена.“ 
                                                                                                   

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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