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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА -  

УСЛУГЕ КАБЛОВСКЕ ТВ И ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ 

ЈНОП 42/2016 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.1 Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга – услуге кабловске ТВ и приступ интернету (ЈНОП 42/2016) 

  

Дана 16.11.2016. године путем e-maila Наручилац је примио допис/захтев 

којим се тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за 

јавну набавку услуга – услуге кабловске ТВ и приступ интернету у оквиру којег је 

постављено следеће питање: 

 

Питање бр.1:  

“У оквиру Конкурсне документације, навели сте да је изабрани понуђач дужан да 

изврши техничку припрему и обезбеди услове за прикључење уређаја неопходних за 

коришћење услуге у року који не може бити дужи од 20, односно 15 дана у 

зависности од локације. Молимо вас за појашњење да ли је у питању 20, односно 15 

радних дана?“ 

 

Одговор на питање бр.1: 

Услуге ТВ сигнала и/или интернета ће се активирати или одмах након потписивања 

уговара (према уговореном року) или према накнадном захтеву Наручиоца, када се 

за услугом укаже потреба, а према Табели 2  - Динамика реализације услуге ТВ 

сигнала и приступа интернету на свим локацијама. Табела 2 - Динамика реализације 

услуге ТВ сигнала и приступа интернету на свим локацијама је дата у Техничкој 

спецификацији на страни 5-7/55 КД.  

Изабрани понуђач је дужан да изврши техничку припрему и обезбеди услове за 

прикључење уређаја неопходних за коришћење услуге према динамици утврђеној у 

Табели 2 („Динамика реализације услуге ТВ сигнала и приступа интернету на свим            

локацијама“) и то у следећим роковима: 

• за локације за које је према динамици утврђеној у Табели 2 потребно да се 

одмах након закључења уговора обезбеди пружање услуга, изабрани понуђач је 

дужан да изврши техничку припрему и обезбеди услове за прикључење уређаја 

неопходних за коришћење услуге у року који не може бити дужи од 20 дана од дана 

закључења уговора 

• за локације за које је предвиђено пружање услуга по накнадном захтеву 

Наручиоца, изабрани понуђач је дужан да изврши техничку припрему и обезбеди 

услове за прикључење уређаја неопходних за коришћење услуге у року који не може 

бити дужи од 15 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца за успостављање 

услуге. 
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Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 
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