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  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 17-

04  

 

Дана 13.06.2017. године Наручилац је примио питања од заинтересованог понуђача за јавну 

набавку бр. У 17-04 у коме се наводи следеће:  

 

 

ПИТАЊА: 

 

1.   У измени конкурсне документације у тачки 6. уговора навели сте да услуга Интернет сервиса треба 

да подржи и VPN услугу. Како VPN услуга представља независан сервис од Интернет сервиса и није 

предмет ове јавне набавке, на овај начин фаворизујете  тренутног пружаоца VPN услуге за пружање 

Интернета чиме се крше основна начела ЗЈН а пре свега начело једнакости понуђача „ Наручилац је 

дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима  „ и 

начело Начело обезбеђивања конкуренције „Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а 

посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 

неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, 

техничких спецификација и критеријума.“ 

Као један од заинтересованих Понуђача сугеришемо да измените тендерску документацију тако да 

 се искључи захтев за  реализацију VPN сервиса кроз Интернет уговор.  

 

2.   Јавна набавка из 2014-е године је независан правни посао, у том смислу још једном понављамо                                                                                                                                                                   

колико ТВ и телефонских прикључака је потребно обезбедити?  

 

3.   Да ли постоји слободан РЈ45 прикључак до просторија у којем се налази ТВ? 

 

4.   Како сте навели да је рок реализације одмах, а најдуже 2 календарских дана по закључењу уговора, 

ми као један од заинтересованих Понуђача сматрамо да је рок веома кратак за реализацију ваших захтева а 

и на тај начин се фаворизује тренутни пружалац сервиса. Сугеришемо Наручиоцу да у складу са чланом 10. 

ЗЈН Начело обезбеђивања конкуренције у коме је јасно наведено да наручилац не може да ограничи 

конкуренцију нити да онемогућава било ког понуђача да учествује у поступку ЈН неоправданом употребом 

дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума и сходно члану 12.ЗЈН начело 

једнакости понуђача наручилац је дужан да у свим фазама поступка ЈН обезбеди једнак положај свим 

понуђачима, продужи рок реализације услуге и омогући свим потенцијалним понуђачима да равноправно 

учествују у поступку. 
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Наручилац даје следеће одговоре:  

ОДГОВОРИ: 

 

1. VPN услуга мора да буде подржана у склопу главне услуге и није је могуће избацити. Нашој 

Установи је потребан безбедан пренос података, како би се максимално отежала могућност њихове 

злоупотребе,  јер се ради о деликатним подацима, између осталих, и подацима о деци која похађају 

Установу. 

 

2. Због недовољно прецизног одговора од 12.06.2017. године, желимо да појаснимо да није потребно 

обезбеђивати додатне прикључке за телевизоре и телефоне, у односу на већ постојеће по објектима 

наше Установе. 
 

3. Не постоје РЈ45 прикључци у просторијама у којима се налазе телевизори. 
 

4. Захтев, односно рок реализације услуге, није у коализији са законом, нити је нереалан. Већ смо 

имали искуства да је могуће да се тражена услуга пружи у захтеваном року. 
 

 


