Влада Републике Србије
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
На основу Закона о буџету за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/2019 и 60/2020уредба), Уредбе о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за
финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и
информационог друштва у 2020. години („Службени гласник РС”, број 21/2020) и решења
Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00048/2020-01/5 од 05. јуна 2020. године
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ОПЕРАТОРА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОЈЕКТА ЗАЈЕДНИЧКЕ ИЗГРАДЊЕ ШИРОКОПОЈАСНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У РУРАЛНИМ ПРЕДЕЛИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број јавног позива: ЈП-1/2020
Сопствени заводни број: 345-01-500/2020-13
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Министарство трговине, туризма и телекомуникација (у даљем тексту: „Министарство”)
упућује јавни позив заинтересованим операторима електронских комуникација за учешће у
спровођењу пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у
следећим насељима:
Редни број
насеља
1.
2.
3.
1

Матични број
насеља

Назив насеља

730505
730572
730050

ЛЕЧА
МУХОВО
БЕЛЕ ВОДЕ

Укупан број
домаћинстава у
насељу1
Нови Пазар
Нови Пазар
Нови Пазар

Број домаћинстава за сва насеља наведена у овом документу, преузет је из Пописа становништва, домаћинстава и станова спроведеног у
октобру 2011. године у Републици Србији. Резултати пописа објављени су у Публикацијама Републичког завода за статистику,
www.stat.gov.rs, https://publikacije.stat.gov.rs/G2011/Pdf/G20115540.pdf

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

730246
730840
730939
734497
734578
734632
734683
734829
734560
735159
735167
735175
734756
734853
713384
713635
713155
710458
710415
710563
710385
710369
710326
710466
710431
710628
714631
717819
717185
717282
717274
717312
717401
800635
708607
708682
708542
708844
708593

ГРУБЕТИЋЕ
РАЈЧИНОВИЋЕ
СЛАТИНА
ГОРЊЕ БАБИНЕ
ДОЊЕ БАБИНЕ
ЗАВИНОГРАЂЕ
ИВАЊЕ
КОСАТИЦА
ДИВЦИ
СЛАТИНА
СОПОТНИЦА
ТАШЕВО
КАРОШЕВИНА
КУЧИН
ДРАГОЉ
ПОЛОМ
БОГДАНИЦА
МАЊАК
ЛЕТОВИШТЕ
РЕПИШТЕ
КУНОВО
КРЖИНЦЕ
КОЗНИЦА
МРТВИЦА
МАЗАРАЋ
ТЕГОВИШТЕ
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
ПОДВИС
БАЛАНОВАЦ
ВАСИЉ
ВАЛЕВАЦ
ВИНА
ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ
ПАНОНИЈА
ЗАБРДИЦА
КЛАНИЦА
ДОЊА БУКОВИЦА
ОСЛАДИЋ
ЖАБАРИ

Нови Пазар
Нови Пазар
Нови Пазар
Пријепоље
Пријепоље
Пријепоље
Пријепоље
Пријепоље
Пријепоље
Пријепоље
Пријепоље
Пријепоље
Пријепоље
Пријепоље
Горњи Милановац
Горњи Милановац
Горњи Милановац
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Владичин Хан
Димитровград
Књажевац
Књажевац
Књажевац
Књажевац
Књажевац
Књажевац
Бачка Топола
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево
Ваљево

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

708330
709107
725285
725315
725536
725633
725676
725439
725366
726516
726559
726524
726745
726605
726494
726567
726656
726664

БОБОВА
ТУПАНЦИ
ГОРЊА БОРИНА
ГОРЊЕ НЕДЕЉИЦЕ
ЛИПНИЦА
РИБАРИЦЕ
СТРАЖА
ЈАРЕБИЦЕ
ДОЊЕ НЕДЕЉИЦЕ
ГОРЊА ТРЕШЊИЦА
ГРЧИЋ
ГОРЊЕ КОШЉЕ
ЦАПАРИЋ
ЛЕОВИЋ
ГОРЊА ЉУБОВИЂА
ДОЊА ЉУБОВИЂА
ПОСТЕЊЕ
РУЈЕВАЦ

Ваљево
Ваљево
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Лозница
Љубовија
Љубовија
Љубовија
Љубовија
Љубовија
Љубовија
Љубовија
Љубовија
Љубовија

Подаци о насељима 1-60 налазе се у Прилогу 1 и чине саставни део овог јавног позива.

II УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
У циљу реализације Јавног позива за избор оператора електронских комуникација за
спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у
руралним пределима Републике Србије, потребно је да оператори електронских комуникација
(у даљем тексту: „оператори”) који имају намеру и инвестиционе планове да у наредном
трогодишњем периоду (до краја 2023.године) изграде широкопојасну мрежну инфраструктуру
у једном или више насеља наведених у овом јавном позиву, о томе писаним путем известе
Министарство и као прилог том изјашњењу доставе своје инвестиционе планове.
Рок за достављање изјашњења је до 23.09.2020. године, до 12 часова.
Изјашњење се доставља Министарству електронским путем, на и-мејл: javnipoziv@mtt.gov.rs
Изјашњење се доставља у оригиналном примерку потписаном од стране овлашћеног лица
оператора.
Изјашњења пристигла по истеку рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у
разматрање.
Оператор који у наведеном року не достави изјашњење Министарству, сматраће се да нема
намеру и инвестициони план да у насељима наведеним у овом јавном позиву у наредном
трогодишњем периоду (до краја 2023. године) изгради широкопојасну мрежну
инфраструктуру.
Уколико неки од оператора у наведеном року извести Министарство да има инвестициони
план и намерава да изгради широкопојасну мрежну инфраструктуру у једном или више насеља
обухваћених овим јавним позивом, Министарство задржава право да размотри обустављање
Јавног позива у односу на то насеље/та насеља, спроведе даље анализе и консултације са
конкретним оператором и донесе коначну одлуку о даљем поступању.
III ЗАЈЕДНИЧКА ИЗГРАДЊА ШИРОКОПОЈАСНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Заједничка изградња широкопојасне инфраструктуре реализоваће се кроз два сегмента:
MIDDLE MILE СЕГМЕНТ, који представља мрежну инфраструктуру која повезује завршни
сегмент инфраструктуре са осталим мрежним пружаоцима услуга, главним
телекомуникационим операторима и целокупном интернет мрежом, а чију изградњу ће
финансирати и спровести Министарство и који почиње на локацији коју оператор предложи у
пријави на овај јавни позив а завршава се на геокоординатама објекта јавне намене које су

дефинисане у Прилогу 1 овог јавног позива (сегмент мора бити пројектован и изведен тако да
обезбеди довољан капацитет за коришћење од стране изабраног Оператора, али исто тако и
довољан додатни капацитет за коришћење од стране других оператора у складу са
Смерницама Европске комисије за примену правила о државној помоћи у вези са брзим
развојем широкопојасних мрежа 2013/C 25/01, на пример: 2 цеви пречника 40 милиметара плус
оптички кабл са 48 влакана);
LASTMILE СЕГМЕНТ, који представља локалну мрежну инфраструктуру изграђену на
технолошки неутралној основи која је најближа крајњим корисницима што подразумева
покривеност корисника приступним мрежама, односно расположивост одређене приступне
мреже али не нужно и претплату или коришћење услуге фиксног широкопојасног приступа, а
чију изградњу ће спровести изабрани Оператор (морa бити пројектован и изведен тако да може
понудити максималну брзину од не мање од 100 Mb/s по домаћинству).

РОКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ
MIDDLE MILE СЕГМЕНТ - најкасније до истека рока за изградњу LASTMILE СЕГМЕНТа;
LASTMILE СЕГМЕНТ - најкасније 15 месеци од дана када Министарство обавести оператора
да започне са изградњом.

УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ШИРОКОПОЈАСНЕ МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Оператор се обавезује да у периоду од 25 година од дана пуштања у рад широкопојасне
мрежне инфраструктуре:
1) одржава и управља MIDDLE MILE сегментом изграђене мрежне инфраструктуре који
је у власништву Министарства, као и да одржава и управља LASTMILE
инфраструктуром;
2) обезбеди и пружа без накнаде услугу широкопојасног приступа брзином не мањом од
100 Мb/s објекту јавне намене дефинисаном у Прилогу 1 овог јавног позива;
3) обезбеди доступност услуге широкопојасног приступа нове генерације на означеној
територији унутар насеља у Прилогу 1 овог јавног позива, што подразумева да обезбеди
доступност услуге широкопојасног приступа нове генерације брзином не мањом од 100
Mb/s за не мање од 95% домаћинстава у конкретном насељу из Прилога 1.

Права и обавезе оператора у погледу изградње, управљања, коришћења и одржавања
широкопојасне мрежне инфраструктуре су дефинисана у Моделу уговора о заједничкој
изградњи широкопојасне мрежне инфраструктуре који је саставни део овог јавног позива.
Уз пријаву коју подноси на Јавни позив, Оператор је у обавези да достави и Модел уговора
потписан од стране овлашћеног лица и тако се изјасни да је у свему сагласан са Моделом
уговора и да исти прихвата у случају да буде изабран на овом јавном позиву.

IV УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ
Услови за учешће на јавном позиву
Право да поднесе пријаву и учествује на јавном позиву, има учесник који испуњава доле
наведене услове:
1. Да подносилац пријаве јесте оператор који обавља или је овлашћен да обавља
делатност електронских комуникација у смислу Закона о електронским
комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/2010, 60/2013-УС, 62/2014 и 95/2018др. закон) и да је уписан у евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и
услуга коју води Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске
услуге;
2. Да подносилац пријаве и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита и кривично дело преваре;
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије;
4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да подносилац пријаве
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења пријаве.

Документација коју је потребно доставити
Учесник је дужан да достави следећу документацију:
-

Уредно попуњену и потписану пријаву за реализацију изградње LASTMILE
широкопојасне мрежне инфраструктуре која се доставља на Обрасцу пријаве;

-

-

Инвестициони план изградње почетне тачке присуства оптичке мреже (достављају
оператори који у Обрасцу пријаве наведу почетну тачку присуства оптичке мреже која
још увек није изграђена);
Модел уговора о заједничкој изградњи широкопојасне мрежне инфраструктуре
потписан од стране овлашћеног лица оператора.

На захтев Министарства, а посебно у сврху доказивања испуњености услова из тачака 1, 2, 3
и 4 учесник ће, у процесу евалуације пријава, односно, пре закључења уговора, бити обавезан
да приложи и другу документацију.
Начин писања пријаве
Пријава мора бити написана на рачунару, на прописаном Обрасцу пријаве. Образац пријаве је
доступан на интернет страници Министарства www.mtt.gov.rs и на порталу еУправа.
При попуњавању Обрасца пријаве геокоординате локација потребно је доставити у World
Geodetic System (WGS 84) координатном систему.
Пријаве поднете ван прописаног обрасца неће се узети у разматрање.
Рок важења пријаве
Рок важења пријаве је минимум 65 дана од дана јавног отварања пријава.
Начин подношења пријаве
Пријава и документација подносе се на писарници Министарства трговине, туризма и
телекомуникација, Одељењу за развој Дигиталне агенде, на адресу: Београд, Немањина 22-26,
у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за Јавни позив за избор оператора електронских
комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе
инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије – НЕ ОТВАРАТИ”. На коверти
обавезно треба назначити пун назив и адресу пошиљаоца.
За свако од насеља из Јавног позива оператор подноси посебну пријаву на прописаном
обрасцу.
Документација се доставља у једном оригиналном примерку потписаном од стране
овлашћеног лица подносиоца пријаве.
Рок за подношење пријаве
Рок за подношење пријава је до 30.09.2020. године до 10 часова. Благовременим ће се
сматрати искључиво пријаве које су пристигле на горе наведену адресу у наведеном року.

Пријаве пристигле по истеку рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у
разматрање.
Стручна Комисија
Стручна Комисија (у даљем тексту: „Комисија”) чији састав и начин рада утврђује
Министарство, има задатак да изврши отварање пријава и да утврди Листу вредновања и
рангирања поднетих пријава оператора.
Отварање пријава
Отварање пријава одржаће се истог дана по истеку рока за подношење пријава, односно
30.09.2020. године у 13 часова у просторијама Министарства, Париска 7, I спрат. Отварање
пријава је јавно.
Представници подносилаца пријава који присуствују јавном отварању пријава у име оператора
морају доставити Комисији одговарајуће овлашћење потписано од стране одговорног лица
подносиоца пријаве. У противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње
у поступку (потписивање записника, изношење примедби).
Комисија је дужна да о поступку отварања пријава води записник у који се нарочито уносе
следећи подаци: 1) датум и време почетка отварања пријава; 2) имена чланова Комисије који
учествују у поступку отварања пријава; 3) имена представника подносилаца пријава; 4) имена
других присутних лица; 5) број пристиглих пријава; 6) називи подносилаца пријаве и бројеви
под којима су њихове пријаве заведене; 7) подаци о испуњености формалних услова који
подразумевају да Комисија провери и констатује да ли је уз сваку пријаву достављена
захтевана документација, да ли је пријава поднета на прописаном обрасцу, као и да ли су
пријава и захтевана документација потписане од стране овлашћеног лица; 8) уочени недостаци
у пријавама; 9) евентуалне примедбе представника подносилаца пријава на поступак отварања
пријава.
Представник подносиоца пријаве који учествује у поступку отварања пријава има право да
приликом отварања пријава изврши увид у податке из пријаве који се уносе у записник о
отварању пријава.
Приликом отварања пријава Комисија не може да врши вредновање и рангирање пристиглих
пријава.
Ако је поднета неблаговремена пријава, Комисија ће је по окончању поступка отварања
вратити неотворену подносиоцу пријаве, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Записник о отварању пријава потписују чланови Комисије и присутни представници
подносилаца пријаве, који преузимају примерак записника.
Комисија је дужна да подносиоцима пријава који нису учествовали у поступку отварања
пријава достави записник у року од три дана од дана отварања.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Комисија утврђује Листу вредновања и рангирања поднетих пријава оператора (у даљем
тексту: „Листа”) у складу са критеријумом који се налази у Одељку VI Критеријум за
вредновање и рангирање.
Комисија утврђује Листу најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава и објављује је на интернет страници Министарства www.mtt.gov.rs и на порталу
еУправа.
Свака поднета пријава се вреднује и рангира додељивањем бодова од стране Комисије, а на
основу задатог критеријума.
Учесници Јавног позива односно оператори који су поднели пријаве, имају право приговора
на Листу у року од пет дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарници
Министарства, Одељењу за развој Дигиталне агенде, на адресу: Београд, Немањина 22-26, у
затвореној коверти са назнаком предмета и броја Јавног позива.
Одлуку о приговору доноси Министарство у року од 20 дана од дана пријема приговора.
Одлука о избору пријаве оператора
Одлука о избору пријаве оператора доноси се у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење приговора и објављује се на интернет страници Министарства www.mtt.gov.rs и
Порталу еУправа.
Одлука о избору пријаве оператора је коначна.

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ
Критеријум рационалности
Middle mile сегмента

-

-

да је пројектом предвиђена и
тачно дефинисана почетна
тачка присуства оптичке мреже2
од које је потребно изградити
Мiddle mile сегмент;
да
је
пројектом
јасно
дефинисана дужина Middle mile
сегмента (мерено ваздушном
линијом) од почетне тачке до
геокоордината школе односно
објекта
јавне
намене
дефинисаног у Јавном позиву;

Начин рангирања и вредновања

-

оператор који у пријави понуди
најкраће ваздушно растојање за
изградњу Middle mile сегмента
добиће максималан број пондера;

-

приликом
вредновања
и
рангирања примењује се следећа
формула:

-

Број пондера = (дужина најкраћег
сегмента
пријављеног
за
конкретно насеље / дужина
сегмента из пријаве) * 100

Максимала
н број
пондера

100

VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПРИЈАВЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у
вези са припремањем пријаве, најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за подношење
пријаве. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима у вези са подношењем пријаве за Јавни позив за
избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта заједничке изградње
широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима Републике Србије”,
број Јавног позива: ЈП-1/2020.
Питања се шаљу на и-мејл адресу: javnipoziv@mtt.gov.rs са назнаком предмета и броја Јавног
позива.
Министарство трговине, туризма и телекомуникација ће све одговоре на пристигла питања
објавити на сајту Министарства и Порталу еУправа у року од три дана од дана пријема захтева.
Почетна тачка присуства оптичке мреже је геокоординатна тачка на којој оператор већ има изграђену мрежу
или до које ће изградити мрежу тако да буде подобна за прикључење на middle mile сегмент.
2

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

VIII ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Министарство може у писаној форми да захтева од подносиоца пријаве додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању пријава.
Уколико је потребно тражити додатна објашњења, Министарство ће подносиоцу оставити
примерени рок да поступи по захтеву Министарства.

IX ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Саставни део овог јавног позива чине следећи прилози:
Прилог 1 – Подаци о насељима;
Прилог 2 – Образац пријаве;
Прилог 3 – Модел уговора о заједничкој изградњи широкопојасне мрежне инфраструктуре.
Све додатне информације заинтересовани могу добити путем и-мејла: javnipoziv@mtt.gov.rs

