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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) Конкурсне 
документације бр. 147/4 и Измене и допуне Конкурсне документације 147/11, за поступак 
јавне набавке бр. 1.2.13/2020 – Закуп оптичких влакана (у даљем тексту: Конкурсна 
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца 
ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, свим заинтересованим 
лицима, 

 
Одговоре и појашњења на питања бр. 3  

постављена од стране заинтересованих лица  
 

за поступак јавне набавке бр. 1.2.13/2020 – Закуп оптичких влакана 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно 
захтев за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом 
одговор/појашњење на исто: 
У вези са припремом понуде за набавку услуга Закуп оптичких влакана за интернет услуге, за 
потребе наручиоца ЈКП ,,Комуналпројект'' Бачка Паланка, молимо вас за појашњења и 
одговоре на питања: 
 
1.питање/захтев за појашњење:                      
У конкурсној документацији на страни 4, наводите да Вам је потребан  проток од 100Mbit/s 
за пренос података на следећим  локацијама: 

1. Дирекција – Управна зграда; 
2. Гробље; 
3. Радионица; 
4. Фабрика воде.  

Обзиром да се ради о изузетно великој брзини преноса података, а неуобичајено за обим 
сервиса које користе  врсте установа сличним Вашој, молимо Вас за повратну информацију 
да ли се у оквиру наведеног протока од 100Mbit/s користе и други сервиси  (нпр. видео 
надзор који захтева веће брзине протока)? 
Уколико то није случај, сугеришемо да се брзина преноса усклади са реалним потребама, а у 
складу са стварним коришћењем ресурса. 



На тај начин ћете утицати и на  понуђаче да Вам доставе повољније  понуде, а чиме ћете 
остварити значајнију уштеду. 
Такође, свим оператерима ћете омогућити равноправно учешће на јавној набавци, јер су 
услови које сте навели у конкурсној документацији прилагођени искључиво вашем 
досадашњем оператеру. 
 
Одговор: 
Наручилац ће на основу постављеног питања извршити одговарајуће измене и допуне 
конкурсне документације. 
 
2.питање/захтев за појашњење:. 
На основу достављених географских координата у датој спецификацији,  на појединим 
локацијама нисмо успели да пронађемо објекте у којима захтевате реализацију услуге.  С 
тим у вези, молимо Вас да још једном извршите проверу достављених података. У питању су 
следеће локације: 
Гробље – Улица Гробљанска бб 
Радионица – Улица Индустријска зона бб Бачка Паланка 
Фабрика воде – Улица Ристић пут бб 
  
Уколико су наведени подаци тачни, молимо Вас да још једном проверите своје реалне 
потребе, с обзиром да на наведеним локацијама не постоје објекти, и обавестите 
потенцијалне понуђаче да ли је прихватљив други начин реализације захтеваних сервиса, 
као и да ли су захтеване брзине реално потребне?  
Начин дефинисања техничког захтева у погледу захтеваног медијума преноса је супротан 
Закону о електронским комуникацијама (ЗЕК). Наиме, чланом 3. став 1. тачка 6. ЗЕК-а, 
прописано је начело регулисања односа у области електронских комуникација засновано на 
технолошки неутралној основи. Конкретно, приликом набавке услуга које су предмет јавне 
набавке, Наручилац може дефинисати захтеване параметре квалитета услуге, али не и 
технологију преноса сигнала, под условом да сви остали захтеви наручиоца у погледу 
квалитета услуге буду испоштовани. Одређивањем технологије преноса сигнала, Наручилац 
је, дакле, поступио противно начелу обезбеђивања конкуренције из члана 10. Закона о 
јавним набавкама и није израдио техничке спецификације на начин који је регулисан 
члановима 70-72. Закона о јавним набавкама. Указујући на наведене повреде законске 
регулативе, предлажемо измену конкурсне документације у правцу обезбеђивања 
технолошке неутралности, ради усаглашавања са цитираним прописима. 
 
Одговор: 
Наручилац разматрајући наведено питање наводе да на наведеним локацијама постоје 
уочљиви објекти. За други део питања Наручилац ће извршити одговарајуће измене и 
допуне Конкурсне документације. 
 
 

за Комисију 
 

Јасна Јовић  с.р. 

 – члан Комисије 

Напомена: Овај документ на меморандуму  наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 


