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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-88/2017 

Датум: 9.10.2017. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

Предмет: Одговор на питања потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности услуге фиксне телефоније (интерни број ЈН: 404/2-88/2017).     

 

Питањe 1:   
 

У окрвиру конкурсне документације, на страни 19 наводите да „понуђачи морају да имају важеђу 

дозволу за обављање одговорајуће делатности издату од стране надлежног органа (лиценцу за 

јавну фиксну телекомуникациону мрежу и услуге јавне фиксне телекомуникационе мреже на 

територији Републике Србије„. Према важећем Закону о електронским комуникацијама, оператори 

пружају услуге електронских комуникација на основа уписа у Евиденцију опретора јавних 

омуникационих мрежа и услуга, што се доказује потрврдом RATEL-a о упису понуђача у 

евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга, док се лиценце и одобрења, у 

смислу појединачних дозвола више не издају. Лиценце за фиксну телефонију које је RATEL раније 

издао по основу претходно важећег Закона о телекомуникацијама важе до датума до ког су издате 

(махом су истекле будући да су издаване на период од 10 година), након чега ти оператери 

настављају пружају услуге по основу напред наведеног уписа у Евиденцију оператора јавних 

оомуникационих мрежа и услуга. Имајући у виду све наведено, молимо вас да потврдите да се као 

доказ испуњености предметног услова може доставити потврда Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга. 

 

Одговор 1:  

 

Потврђујемо да се као доказ испуњености предметног услова може доставити потврда Регулаторне 

агенције за електронске комуникације и поштанске услуге о упису у Евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга. 

 

 

Питањe 2:   
 

На страни 12/45 Конкурсне документације за елемен V наводите „цена минута у саобраћају са 

мобилним телефонима у националним мрежама“, док у табелама са странама 25/45 и 38/45 

наводите „цена минута разговора ка мобилним мрежама“. Сугеришемо да ускладите називе за овај 

критеријум које се пондерише. 

 

Одговор 2:  

 

Конкурсна документација ће бити измењена у складу са сугестијама. 

 

 

Питањe 3:   
 

На колико децимала се заокружују пондери? 
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Одговор 3:  

 

На две децимале. 

 

Питањe 4:   
 

У оквиру техничке спецификације на страни 44/45 наводите „максималан износ месечне претплате 

по аналогном телефонском прикључку износи 550 динара + ПДВ“. Сугеришемо да се дефинише: 

„максимални износ месечне претплате за ISDN PRI.“ 

 

Одговор 4:  

 

Конкурсна документација ће бити измењена у складу са сугестијама. 

 

 


