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ПРЕДМEТ: Додатно појашњење и измена КД у вези поступка јавне набавке мале вредности за 
набавку услуге интернета за потребе РФЗО за период од 24 месеца, ЈН МВ бр.404-22-228/14-24 
 
             Дана 28.10.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом 08/3 број 404-2-24/14-7 
од 28.10.2014. године и 08/3 број 404-2-24/14-8 од 30.10.2014. године , за појашњењем у вези поступка 
јавне набавке мале вредности за набавку услуге интернета за потребе РФЗО за период од 24 месеца, 
ЈН МВ бр.404-22-228/14-24, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12).  
 
 
  Питања и одговори на питања потенцијалног понуђача: 
 

1. Питање: „На страни 4. КД у одељку ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, сте као приступну 
технологију захтевали Оптички приступ. Захтеване капацитете, проток од 20 Mbit/s као и 
симетричан приступ, могуће је реализовати и преко других медијума, тј. кроз неку другу 
приступну технологију. Зато предлажемо измену наведеног захтева тј. да искључите обавезан 
захтев за приступном технологијом како би се обезбедило равноправно учествовање 
потенцијалних понуђача у оквиру ове јавне набавке мале вредности. У супротном Наручилац 
крши члан 10 Закона о јавним набавкама „Начело обезбеђивања конкуренције“.“ 
 
Одговор: Како РФЗО поред услуге интернета и остале пословне процесе преноси кроз 
наведену приступну технологију, наручилац остаје при условима из конкурсне документације 
на страни 4. у одељку техничка спецификација где се тражи да да је приступна технологија 
оптички приступ, проток од 20Мбит/с и симетрични приступ. 
 
2. Питање: „Молим вас што пре за потврду да је, за сврху припремања одговарајуће понуде 
од стране Понуђача, могућ обилазак локација на којима се захтева пружање услуга, као и да 
доставите контакт особе са којом се исти може договорити (број телефона и email).“ 
 
Одговор: Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 4 конкурсне 
документације „Техничка спецификација“ где испод реченице „Опрема коју обезбеђује 
провајдер: media convertor“  
 
додаје текст  
 
„Напомена: Уколико заинтересовано лице сматра да је за припремање одговарајуће понуде 
неопходно обићи локацију на којој се захтева пружање услуге Нааручилац ће дозволити 
обилазак исте, у термину који одреди техничко лице Наручиоца задужено за контакт. 
Техничко лице за контакт: Марија Поповић, бр. телефона 011/2053-717, e mail: 
marija.popovic@rfzo.rs;“ 
 
 
3. Питање: „Молимо да потврдите да ли би Наручилац/Корисник услуга обезбедио неопходне 
сагласности за постављање потребне опреме Понуђача као и потребна каблирања унутар 
објекта где се захтева пружање тражених сервиса.“ 
 
Одговор: Наручилац већ користи одређену приступну технологију за услугу интернета и за 
исту  поседује сву потребну опрему и сагласности за пружање наведене услуге и нема 
потребу за додатном опремом. 
 
 



 
4. Питање: „ Молимо Вас да нам поред тачних адреса пошаљете и геокоординате објеката на 
којима се очекује пружање тражених сервиса, где је у објекту потребно испоручити сервисе, на 
који начин (интерфејси) и на које уређаје Наручиоца/Корисника.“ 
 
Одговор: Локација је наведена у конкурсној документацији на страни 3 у тачки 3.6. и на 
страни 4 „Техничка спецификација“. Све организационе јединице РФЗО користе исту 
приступну технологију за услугу интернета. 
 
 
У прилогу достављамо Конкурсну документацију (пречишћен текст) са наведеном изменом. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку. 
 
 


