
 

Дел.бр. 1116 

Датум: 06.03.2015. 

Страна 1 од 2          

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка мале 

вредности-умрежавање објеката и приступ интернету бр. ЈН У 15-04 

Дана 05.03.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. У 15-04  у коме 

се наводи следеће: 

1. „У тендерској документацији на странама 4, 19 и 20 тражи под техничким 

условима тражи се:  

- Дистрибуција аналогног сигнала кабловске телевизије 

- Услуге IP телефонског система (lokalna voip-ip) телефонија кроз интернет пакет 

- Могућност увођења фиксне телефоније у систем 

         

Наведене ставке не спадају у интернет услуге и законом о електронским 

комуникацијама као и одговорајућим правилницима RATEL-a оне су јасно раздвојене 

као засебне услуге. Из тог разлога оне морају предмет или посебне набавке или 

посебне партије унутар исте набавке. Поред тога оне су недефинисане и није могуће 

дати цену јер услуга VOIP-a i фиксне телефоне поред фиксне месечне претплате 

подразумева и плаћање потрошње која је варијабилна и те је представљани технички 

захтев због тога неисправан и непримерен траженом исказивању цена.  

- SonicWall NSA 2400 годишња лиценца за систем заштите 

Реч је о софтверу за специјализовани хардвер који такође нема никакве везе са 

пружањем услуга електронских комуникација које су предмет набавке. Поред тога, 

тражи се годишња лиценца са месечним плаћањем иако је временски период уговора 

ограничен до 31.12.2015. године те се тражи трајање лиценце  ван уговореног периода.  

- Није могуће повезивање локација wireless технологијом како би се избегао 

негативан утицај зрачења на здравље децембар 

 

Wireless технологија нема негативан утицај на зрачење деце. Сва опрема која се увози 

у Републику Србију пролази ригорозне тестове како би испуњавала како све техничке 

услове квалитета тако и услове за заштиту људи и околине. Закон о заштити од 

јонизујућег зрачења дефинише нивое зрачења на основу карактеристика извора 

зрачења и опрема која се користи бежичну технологију емитује више од 10x (десет 



пута) испод нивоа који овај закон прописује да треба пратити утицај. Поред свега тога, 

опрема се инсталира на објекту, а бежични сигнал има лошу пропагацију кроз зидове 

односно зрачење не пролази унутар објекта. Стога, разлог наведени не стоји и овакав 

захтев се може сматрати једино као дискриминаторски према понуђачима. 

 

2. Рок за повезивање и пуштање у раде је наведен 2 дана. Тиме се дискриминишу сви 

други понуђачи осим постојећег јер је дати рок немогуће испунити.  

 

3. Понуђени уговор није у складу са Законом о електронским комуникацијама. Закон 

о електронским комуникацијама прописује елементе уговора за услугу 

електронским које оператор мора да унесе/прихвати а који се не налаза у 

понуђеном обрасцу уговора те потписивањем таквог уговора оператор може бити 

кажњен од стране RATEL-a због неиспуњавања законом прописаних обавеза. 

Образац уговора је потребно ускладити са релевантном законском регулативом. „ 

 

 

 

Наручилац даје следећи одговор 

1. По Закону о електронским комуникацијама електронска комуникациона 

мрежа представља системе преноса и, тамо где је то примењено, уређаје за комутацију и 

усмеравање и друге ресурсе, укључујући пасивне мрежне елементе, који омогућавају 

пренос сигнала помоћу жичних, радио, оптичких или других електромагнетских 

средстава, укључујући сателитске мреже, фиксне (са комутацијом кола и пакета, 

укључујући Интернет) и мобилне мреже, енергетске кабловске системе, у делу који се 

користи за пренос сигнала, мреже које се користе за дистрибуцију и емитовање медијских 

садржаја, без обзира на врсту података и информација који се преносе; Стога наручиоц 

сматра да није потребно да јавна набавка буде обликована по партијама. 

 

2. Понуђач већ користи наведени систем заштите који се показао поузданим и не може 

бити сигуран да ће друго понуђено решење осигурати адекватну заштиту. 

 

3. Наручилац сматра да је могућ негативан утицај зрачења на здравље деце (wireless 

технологија), иако законом није стриктно дефинисано, као и прихватање  сугестије 

родитеља.   

 

 

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                                             

                                                                                           Комисија за јавну набавку 


