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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Управa  ГО Барајево 
Број јавне набавке: VI 03 404-8/2016 
19. 02. 2016. године 
Б а р а ј е в o 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информациjaма или појашњењима конкурсне 

документације  бр. VI 03 404-8/2016 - ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-УСЛУГЕ 

ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ И УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА, у складу са 

чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 

14/2015, и 68/2015). 

 
Питање бр. 1: На стр. 45/50 конкурсне документације, као захтев се наводи ADSL 
интернет 50/2Мbps. ADSL технологија подржава маx брзину 20/1Мbps, те Вас 
молимо да размотрите измену овог захтева и прихватите Wifi као технологију. 
 
Одговор бр. 1: У складу са Вашом сугестијом, извршићемо измену конкурсне 
документације тако да ће бити прихватљива свака врста технологије. Конкурсна 
документација садржи 54 стране, а не 50.  Измена конкурсне документације врши се 
на страни 40, Образац структуре цене Образац бр.8/3–Партија бр.3, услуге 
интернета. 
  
Питање бр.2: Такође, на истој страни, наводи се количина 1 за захтев са статичком 
IP адресом, као и количина 5 за захтев са динамичком IP адресом. Ово значи да Вам је 
потребно укупно 6 ADSL прикључака. Да ли имате на овој локацији 6 телефонских 
бројева који имају техничке могућности за увођење ADSL-а. Молимо да доставите 
телефонске бројеве које имате на локацији Светосавска 2, како бисмо проверили 
техничке могућности на централи за увођење ADSL-а. Поново напомињемо да је маx 
брзина могућа на ADSL технологији 20/1Mbps. 
 
Одговор бр. 2: Биће извршена измена конкурсне документације у складу са Вашим 
питањем, где у обрасцу структуре цене за партију бр.3 – неће стајати ADSL већ само 
интернет брзине 50/2Мbps. На наведеној локацији постоје техничке могућности као 
и 6 телефонских прикључака. Уколико се одлучите за Wifi као технологију, као што 
сте и предложили, телефонски бројеви Вам нису потребни.  
 
Питање бр.3: Као технологије за повезивање предвидели сте ADSL и кабловски 
интернет. Како на свим локацијама нема техничких могућности за ADSL или 
кабловски, да ли прихватате Wifi као технологију за повезивање на оним локацијама 
на којима нема техничких могућности за повезивање ADSL или кабловским 
интернетом? 
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Одговор бр. 2: Прихвата се Wifi као технологија, у складу са изменама конкурсне 
документације, на страни 40, Образац структуре цене Образац бр.8/3–Партија бр.3, 
услуге интернета. 
 
 
У складу са постављеним питањима, Наручилац ће извршити измену конкурсне 
документације. 
 Одговори на постављена питања, измена конкурсне документације као и 
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда објављују се на Порталу јавних 
набавки као и на сајту Наручиоца, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015). 

 
 
С поштовањем, 
Јелена Јанковић 
Службеник за јавне набавке 


