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                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

 Конкурсне документације за  

јавну набавку услуга - директан приступ интернету 

 

ЈНОП 44/2015 

 
 Путем мејла Наручилац је дана 02.11.2015. године путем мејла примио захтев од 

заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне 

документације за јавну набавку услуга - директан приступ интернету, у оквиру којег је 

наведено следеће: 

„Након увида у одговор на питање број 1, молим Вас за додатно појашњење. 

У одговор на питање број 1 сте написали следеће: 

Тражене јавне IP адресе су LAN опсег јавних адреса добијене од RIPE-а (може се 

погледати на сајту RIPE-а https://www.ripe.net/, организације која је задужена за 

расподелу јавних IP адреса, где се и види на кога се адресе воде). Те адресе су додељене 

Наручиоцу… 

На сајту www.ripe.net јасно се види да су наведене IP адресе u АС-у Телеком Србија АД, 

те да нису Provider Independent, што значи да преласком на другог оператера мора доћи 

до промене наведених IP адреса. Самим тим, овај услов фаворизује једног понуђача што 

представља неправилност у поступку јавне набавке, па Вас молимо да овај услов 

измените“. 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр:124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку сачинила је дана 

05.11.2015. године Додатне информације/појашњења бр.2 конкурсне документације и 

дала следећи одговор на постављено питање, односно захтев. 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1: 

Дана 05.11.2015. године сачињене су Измене и допуне конкурсне докумнетације, које су 

објављене на Порталу јавних набавки, а којима је измењен услов који се односи на 

непроменљивост постојећих јавних IР адреса. 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се  

објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца - 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 
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