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Н е г о т и н  

 

 

Наручилац, Општинска управа општине Неготин, Комисија за јавну набавку мале 

вредности број 20/2018, на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“,  број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) даје : 

 

I ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

За јавну набавку мале вредности број 20/2018 за јавну набавку услуга- услуге 

комуникација по партијама:  

партија 1. –фиксна телефонија (телефон, телекс и телефакс),  

партија 2.- интернет и  

партија 3. – мобилна телефонија,   
 
један од потенцијалних понуђача је упутио захтев за појашњење конкурсне документације 

у којима је поставио следећа питања:  

 

везано за ЈН мале вредности 20/2018, партија 1 - фиксна телефона: 

 

1. У табели нису наведене тачне адресе или ГПС локација где се захтева услуга 

фиксне телефоније преко аналогних телефонских прикључака. Није разумљиво и 

потпуно јасно где се налазе "Месне канцеларије". Да ли могу да се наведу тчцне 

адресе за све локације где се захтева прикључак, као и ГПС координата ако нема 

јасне адресе ? 

Одговор: Месне канцеларије које послују у оквиру Општинске управе општине 

Неготин налазе се у месним заједницама које се налазе на територији општине 

Неготин и већина тих месних заједница нема називе улица него се воде без броја, нпр 

Брестовац бб итд.  

 

Питања везано за ЈН мале вредности 20/2018, партија 2 - интернет: 

 

1. У тачки 3. захтевате да медијум за реализацију услуге за тачку 2. буде искључиво 

оптички/бакарни кабл. Молимо Вас да наведете јасније, да ли захтевате оптички или 

бакарни кабл? Опште је позната цињеница да је у Србији власник бакарне 

инфраструктуре искључиво Телеком Србија, тако да овим условом (бакарни кабл) 

захтевате да сарађујемо са конкуренцијом или формирате услове где је "изабрани 

понуђач унапред познат". 

Одговор: Наручилац за тачку два као начин реализације омогућава Понуђачу оптички или 

бакарни кабл чиме не фаворизује ниједног Понуђача већ нуди две опције. Коју ће од 



понуђених опција изабрати Понуђач зависи од његових могућности да на траженим 

локацијама испоручи тражену брзину сервиса. 

 

2. У тачки 3. захтевате да медијум за реализацију услуге за тачку 1. и нејасно за тачку 2. 

буде искључиво оптички кабл. Зашто, када постоји мишљење РАТЕЛ-а да и друге 

технологије могу дати задовољавајући квалитет услуге ? 

 

Одговор: Увидом у конкурсне документације на Порталу ЈН уочена је тенденција да се 

Наручиоци експилицитно изјашњавају за приступну технологију коју желе за своје 

сервисе. То посебно важи за институције од јавног значаја и велике системе. Општина 

Неготин као институција од регионалне важности сматра да је приступ преко 

оптике/бакра једини сигуран начин за реализацију сервиса.  Наручилац сматра да на овај 

начин није повређено право ниједног понуђача, пошто се инфраструктура може изнајмити 

од других провајдера или се може наступити у заједничкој понуди са понуђачем који има 

такву врсту инфраструктуре. 

За тачки 1. као главно чвориште Наручилац захтева оптички кабл који сматра 

најквалитетнијим начином повезивања јер оптички кабл је отпоран на електромагнетне 

сметње, има велики комуникациони капацитет и на њега не утичу временски услови. 

Наручилац је у претходном периоду имао искуства са другим технологијама које су услед 

временских прилика биле у прекиду чиме је био онемогућен рад Службама у оквиру 

Опшине и жели да спречи евентуално понављање истих проблема. 

 

 

3. У тачки 3. захтевате да оптички кабл буде искључиво подземни у целом распону од 

локације Понуђача до локације Наруциоца што никако не утиче на тражене услуге, нити 

на предмет јавне набавке. Услуга путем надземног оптичког кабла иста је као и путем 

подземног. Ко издаје дозволе за постављање оптичких каблова на лоацији која је предмет 

јавне набавке и који су рокови за издавање истих? Да ли већ постоји подземна каналазија 

на локацији Наручиоца и у чијем је власништву? Да ли иста може да се изнајми за 

постављање каблова и који су рокови за добијање сагласности за постављање каблова? 

 

Одговор: Наручилац је приметио тенденцију да све већи број градова и општина уводи 

прописе да каблови било које врсте не смеју да буду повезани (посебно кроз ужи центар) 

преко стубова чиме се ружи изглед места и доводи се у потенцијану опасност грађанство. 

Каблови било које врсте постављени надземно имају лошију физичку заштиту и може 

доћи до кидања истих услед разних околности. Подземни каблови имају потпуну заштиту 

и Наручилац сматра да је то начин на који треба да буду реализовани тражени сервиси. 

Дозволе за изградњу издаје надлежни орган уз сагласности свих власника парцела кроз 

које иде траса кабла. 

 

 

4. У тачки 3. такође је спорна ставка да сва инфраструктура мора бити правно регулисана, 

јер тиме фаворизујете учеснике који већ имају изграђене водове до тражених локација. Да 

ли се овим условом фаворизује одређени понуђач? Да ли већ постоји подземни оптички 

кабл који је правно регулисан на локацији Наручиоца и у чијем је власништву ? 

Заинтересовани понуђач у року од 8 дана не може изградити тражену инфраструктуру и 



правно је регулисати. Питање везано за рокове за издавање грађевинских дозвола је већ 

постављено. 

 

Одговор: Захтеваном тачком да буде испоштована правна регулатива се не фаворизује 

ниједан Понуђач пошто је то законом предвиђена ставка коју сви морају да испуне. 

 

 

5. Да ли сте врсили испитивање трижишта, колики је по Вама број потенцијалних 

понуђача који би могли да задовоље технички услов из тачке 3. ? Уколико сте вршили 

испитивања, молим Вас да наведете који су то понуђачи. 

 

Одговор: Није вршено испитивање тржишта конкурсна документација је прављена према 

реалним потребама за несметан рад телекомуникационе мреже Наручиоца. 

Према званичној евиденцији Републичке агенције за електронске комуникације и 

поштанске услуге (РАТЕЛ) (хттп://регистар.рател.рс/цyр/рег201) у Републици Србији је 

138 оператора (мреже) регистровано као „Кабловска мрежа за приступ“, 43 оператора 

(мреже) као „Оптичка мрежа за транспорт“, 50 оператора (мреже) као „Пасивна 

инфраструктура (кабловска канализација, неосветљена оптичка влакна (дарк-фибер), 

таласне дужине итд.). Такође, за услугу „Изнајмљивање инфраструктуре која се користи 

за обављање делатности електронских комуникација“ је регистровано 30 оператора, за 

услугу „Изнајмљивање ресурса електронске комуникационе мреже“ је регистровано 23 

оператора, за услугу „Пренос података (Укључујући М2М услуге)“ је регистровано 22 

оператора, а за пружање услуге „Услуга приступа Интернету и Интернет услуге“ 377 

оператора. 

 

6. Да ли су додатни услови за партију 2 - интернет, тачка 2. предимензионисани? 

Захтевате најмање 2 дипломирана инжењера VII степен струčне спреме као и два 

техничара одговарајуће специјалности запослене на територији опстине Неготин, а у 

захтеву у условима под тачком 12. време отклањања сметњи износи 48 часова. Услове из 

тачке 12. може да понуди већина или све ИТ фирме из Србије и региона, док посебним 

условима исту јавну набавку ограничавате за унапред спремног понуђача са територије 

града Неготина. 

  

Одговор:Наручилац је као максимално време отклањања сметње ставио 48ч. Да би сервис 

на локацијама што брже враћен у исправан режим рада потребна је што бржа 

интервенција на терену. Сматрамо да уколико понуђач на територији општине Неготина 

има екипу то може урадити у најкраћем могућем року. Наручилац остаје при свом захтеву 

за кадровски капацитет.  

 

6. У конкурсној документацији, у табели за достављање понуда за партију 2 - интернет, 

није адекватно предвиђено и јасно обележено место за брзину интернета из тачака 1. и 2. 

за које сте прописали минималне параметре у захтеву, нити је јасно да ли је потребно 

навести посебно цену за тачку 1. и тачку 2. или је предвиђена јединачна цена за обе тачке 

1 и 2. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом Наручилац ће избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је 



понудио већу брзину интернета. Ако су цена и брзина интернета једнаке предност има 

понуда која је прва пристигла код наручиоца. 

 

Други потенцијални понуђач упутио је захтев за појашњење конкурсне документације у 

којима је поставио следећа питања:  

 

У вези са припремом понуде за набавку Услуга комуникација по партијама, за 

потребе Општинске управе општине Неготин, молимо вас за појашњења и одговоре на 

питања: 

                      

1. На колико децимала Понуђачи заокружују пондере у оквиру понуде за Партију 

1? 

 

Одговор: На две децимале. 

  

2. На колико децимала Понуђачи заокружују цене у оквиру понуде за Партију 2? 

 

Одговор: На две децимале. 

  

3. На стр. 33 конкурсне документације дата је напомена: ,,Приликом оцењивања 

понуда, заокруживање ће се вршити на две децимале.'' Молимо Наручиоца за 

појашњење да ли се ова напомена односи и на цене и на пондере? 

 

Одговор: Да, односи се и на цене и на пондере. 

  

4. На стр. 14 конкурсне документације наводите следеће: ,,Бесплатни телефонски 

уређаји односно минимални буџет понуђача (средства која понуђач одобрава за 

обезбеђивање телефонских уређаја) из свог асортимана, не може бити мањи од 

900.000,00 динара без пдв-а.'' Сугеришемо Наручиоцу да изврши исправку у 

терминологији и уместо ,,Бесплатни телефонски уређаји односно минимални 

буџет понуђача’’ наведе ,,Буџет за набавку мобилних телефонских апарата’’. 

 

Одговор: Формулација је јасна, остаје непромењена, наручилац се захваљује на 

сугестији. 

 

 

                                                         Комисија за ЈНМВ број 20/2018 

 

 


