
 

Дел.бр. 8003/7 

Датум: 03.10.2016. 

Страна 1 од 1         

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. 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац објављује: 

 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА - јавна набавка 

мале вредности - услуге – Умрежавање објеката и приступ интернету за потребе ПУ 

,,11 април'', редни број ЈН: У-16-04 

 Дана 30.09.2016.  године Наручилац је примио питања од заинтересованог 

понуђача за јавну набавку бр. У-16-04  у коме се наводи следеће:  

ПИТАЊА: 

1.  1. Na strani 19/37 KD, pod tehničkim karakteristikama usluge, naveli ste da 

zahtevate Koaksijalni internet paket. Podsećamo vas da je Regulatorna agencija za elektronske 
komunikacije i poštanske usluge “RATEL” objavila da se usluga može realizovati na sledeće 
načine: 

-preko kablovskih mreža (bakarnom paricom, koaksijalnim kablom ili optičkim kablom); 
-preko bežičnih mreža; 
kao i da, uz standardne uslove korišćenja, sva četiri načina mogu dati zadovolјavajući nivo 
kvaliteta usluge 
Ukazujemo vam da je neophodno da izmenite Konkursnu dokumentaciju u ovom delu i omogućite 
ponuđačima koji ovu uslugu mogu ponuditi drugačijim tehničkim rešenjem od traženog da 
učestvuju u nabavci. Podsećamo vas da na ovaj način kršite član 10. stav 1. ZJN kojim je 
predviđeno da je naručilac dužan da u postupku javne nabavke omogući što veću konkurenciju. 
Navedenim postupanjem kršite i član 10. stav 2. Zakona o javnim nabavkama koji definiše načelo 
obezbeđivanja konkurencije, a koji glasi: „Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno 
ne može da onemogući bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke 
neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, 

tehničkih specifikacija i kriterijuma“. 

  

2. U Tehničkim karakteristikama usluge, na strani 4/37 KD, stoji: “Povezivanje 36 lokacija u 
jedinstveni sistem sa pristupom globalnoj mreži“? Da li tražite povezivanje svih vaših lokacija u 
Vaš privatni VPN? Ukoliko je tako, molimo vas da definišete koje bi to bile brzine po svakoj 
lokaciji? 

  

3. Da li možemo da dobijemo spisak svih lokacija za koje je potrebno realizovati internet? 
  

4. Kada pominjete „Obavezu izvršioca usluga za omogućavanjem konfiguracije sistema po 
zahtevu korisnika“, na strani 20/37 KD, na koju tačno konfiguraciju sistema mislite?                     

  

5. U Tehničkim karakteristikama u tački 5. “Rok i način izvršenja usluge“, na strani 4/37 KD, stoji: 
„Ponuđač se obavezuje da predmetnu uslugu počne da pruža odmah, a najduže u roku od 2 
(dva) dana po zaklјučenju ugovora, odnosno da u tom roku Naručiocu stavi na raspolaganje (u 
funkciju) predmetnu uslugu“. Kako se ovim favorizuje trenutni ponuđač usluge, molimo vas  da 
se rok pomeri na 30 dana.                 

  

6. U tehničkoj speciifikaciji usluge, na strani 19/37 KD piše: „Obezbeđivanje pristupnog porta za 
komunikaciju sa garantovanom brzinom 50/50 Mbps….“ . Molimo za pojašnjenje zašto u 



Obrascu strukture ponuđene cene (Obrazac 2 na strani 19/37 KD) nema mesta za unos cene 
za tu brzinu? 

  
7. Na strani 4/37 KD u okviru Tehničkih karakteristika zahtevate uslugu „Distribucija analognog 

signala kablovske televizije“. S obzirom da su analogni kanali ukinuti, sugerišemo da vaš zahtev 
izmenite i omogućite i ponudu digitalnih kanala. Takođe sugerišemo da usluge televizije 
izdvojite u posebnu partiju. 

Naime, u okviru konkursne dokumentacije zahtevate raznovrsne usluge koje se pružaju 
nezavisno jedna od druge, pa nije jasna funkcija i cilj njihovog obuhvatanja jednom 
nabavkom. Navedenim postupanjem kršite član 10. stav 2. Zakona o javnim nabavkama 
koji definiše načelo obezbeđivanja konkurencije, a koji glasi: Naručilac ne može da 
ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da 
učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog 
postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma. 
Neosnovanim obuhvatanjem dve raznovrsne usluge u jednu nabavku sprečavate 
ponuđače da podnesu ponude za samo jednu od navedenih partija, čime pored člana 10 
stav 2. kršite i član 12. stav 1. ZJN koji definiše načelo jednakosti ponuđača, a koji glasi: 
Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj 
svim ponuđačima. 
S obzirom da postoji osnov za podnošenje zahteva za zaštitu prava molimo vas za 
izmenu konkursne dokumentacije, takođe u prilogu mail-a dostavljamo Rešenje 
Republičke komisije za zaštitu prava u sličnom postupku, kojim su osporene radnje 
Naručioca koji je u jednu partiju spojio usluge fiksne i kablovske televizije. 
U prilogu ovog mejla je Rešenje Komisije za zaštitu prava ponuđača. 

  
8. Da li vaši TV prijemnici imaju SCART ili HDMI izlaz? 

 

Наручилац даје следеће одговоре: 

ОДГОВОРИ: 

 

бр. 1:   

Слажемо се са предлогом. У измењеној документацији ће стајати да се услуга реализује 

преко кабловских мрежа.  

 

бр. 2: 

Да, захтевамо повезивање свих локација у VPN. Брзине по локацији су:  

Ред.бр. Назив вртића Брзина 

1. 
„Бамби“ 

Земунска 3б 
25/1,5 Mbps 

2. 
„Бисер“ 

Омладинских Бригада 106 
25/1,5 Mbps 

3. 
„Чаролија“ 

Бул.Зорана Ђинђића 123 
25/1,5 Mbps 

4. 
„Чигра“ 

Бул.Уметности 25 
25/1,5 Mbps 

5. 
„Чуперак“ 

Бул.Михаила Пупина 45 
25/1,5 Mbps 

6. 
„Ђурђевак“ 

Јурија Гагарина 221 
25/1,5 Mbps 

7. 
„Исток“ 

Јурија Гагарина 168 
25/1,5 Mbps 

8. 
„Лане“ 

Бул.Арсенија Чарнојевића 143 
25/1,5 Mbps 

9. 
„Ластавица“ 

Бул.Милутина Миланковића 186 
25/1,5 Mbps 



10. 
„Лептирић“ 

Милентија Поповића 35 
25/1,5 Mbps 

11. 
„Љубичица“ 

Војвођанска 72 
25/1,5 Mbps 

12. 
„Наша радост“ 

Бул.Зорана Ђинђића 114 
25/1,5 Mbps 

13. 
„Славуј“ 

Бул.Уметности 31 
25/1,5 Mbps 

14. 
„Пчелица“ 

Пролетерске солидарности 75 
25/1,5 Mbps 

15. 
„Петлић“ 

Студентска 2 
25/1,5 Mbps 

16. 
„Полетарац“ 

Народних хероја 19а 
25/1,5 Mbps 

17. 
„Шећерко“ 

Париске комуне 33а 
25/1,5 Mbps 

18. 
„Срећко“ 

Париске комуне 31-33 
25/1,5 Mbps 

19. 
„Сунце“ 

Нехруова 126 
25/1,5 Mbps 

20. 
„Шврћа“ 

Јурија Гагарина 170 
25/1,5 Mbps 

21. 
„Весна“ 

Бул.Зорана Ђинђића 42 
25/1,5 Mbps 

22. 
„Зека“ 

Бул.Зорана Ђинђића 55 
25/1,5 Mbps 

23. * 
„Звончићи“ 

Јурија Гагарина 215 
30/5 Mbps 

24. 
“Милеве Марић Ајнштајн“ 

Милеве Марић Ајнштајн 88 
25/1,5 Mbps 

25.  
„Невен - управа“ 

Народних хероја 12а 
50/50 Mbps 

26. * 
„Срна“ 

Омладинских Бригада 136 
30/5 Mbps 

27. * 
„Тесла - Наука за живот“ 

Бул.Црвене Армије 1 
30/5 Mbps 

28. * 
„Драган Лаковић“ 

Војвођанска 109 
30/5 Mbps 

29. ** 
„Бајка“ 

Тошин Бунар 134 
011/2601-941, 10/1 Mbps 

30. ** 
„Балончићи“ 

Румска 2, Ледине 
011/2277-144, 10/1 Mbps 

31. ** 
„Изворчић“ 

Бул.Михаила Пупина 175 
011/2690-406, 10/1 Mbps 

32. ** 
„Маја“ 

Грамшијева 2а 
011/2698-501, 10/1 Mbps 

33. ** 
„Маслачак“ 

Отона Жупанчића 39 
011/2605-955, 10/1 Mbps 

34. ** 
„Сунцокрет“ 

Палмира Тољатија 26а 
011/2692-891, 10/1 Mbps 

35. ** 
„Врабац“ 

Данила Лекића Шпанца 2 
011/2280-047, 10/1 Mbps 



36. ** 
„Звездана прашина“ 

Неде Спасојевић 14 
011/2280-640, 10/1 Mbps 

 

бр. 3: 

На свим локацијама је потребно обезбедити и интернет и VPN. 

 

бр. 4: 

Мислимо и на конфигурацију приступа интернету и VPN-a на нашој опреми.    

 

бр. 5: 

Захтев није у колизији са законом, нити је нереалан, имали смо искуства да га је могуће 

реализовати у захтеваном року.  

 

бр. 6: 

Ово ћемо унети у тендерску документацију. Слажемо се са предлогом.  

 

бр. 7: 
Сва опрема и уређаји које поседујемо су компатибилни за пријем аналогног сигнала. 

Сматрамо да је наш избор исправан, пошто нисмо у могућности да се излажемо 

потенцијалним додатним трошковима. Не кршимо члан 10. Став 2 пошто се према 

класификацији ради о услугама које се пружају у оквиру кабловских телекомуникационих 

услуга, које пружа довољан број компанија. 

 

бр. 8: 
Потребно је да понуђач буде у могућности да повеже телевизоре без обзира да ли је у 

питању SCART, HDMI или неки трећи излаз.  

                                                         

                                                                            

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ 

 


