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У складу са објављеним Јавним позивом за избор оператора електронских комуникација за
спровођење пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у
руралним пределима Републике Србије ЈП-2/2020, Министарство трговине, туризма и
телекомуникација објављује одговоре на питања и захтеве за појашњењима које су путем
имејла: javnipoziv@mtt.gov.rs упутили оператори електронских комуникација.
Захтеви за појашњењима и питања од 26.11.2020. године
1. Nakon analize podataka iz samog Javnog poziva, zamolili bismo vas za informaciju da li u
pojedinim poligonima gde postoje dva objekta javne namene, Ministarstvo finansira
MIDMILE segment do oba objekta?
Јавним позивом за избор оператора електронских комуникација за спровођење пројекта
заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима
Републике Србије, JП-2/2020 (у даљем тексту: Јавни позив), у Одељку III „Заједничка изградња
широкопојасне инфраструктуре” дата је могућност да оператор предложи до највише две
опционе геокоординатне тачке у насељу које би биле спојене у MIDDLE MILE сегмент.
Оператор при подношењу пријаве за одређено насеље наводи најкраће ваздушно растојање
између геокоордината почетне тачке MIDDLE MILE сегмента и геокоордината тачке објекта
јавне намене, укључујући и растојања до максимално две опционе геокоординатне тачке.
Оператор може као опциону геокоординатну тачку навести геокоординате другог објекта јавне
намене у насељу како би и тај објекат био повезан у MIDDLE MILE сегмент који финансира
Министарство, али је тада потребно урачунати и растојање до те опционе геокоординатне тачке
при попуњавању пријаве.
Захтеви за појашњењем и питања од 27.11.2020. године
1) Da li bi kod primene radio mreže u pristupu moglo da se smatra da je nastavak od objekta
javne namene do bazne stanice takođe MIDMILE segment?
Оператор може као опциону геокоординатну тачку навести било коју тачку у насељу за које се
подноси пријава, па тако и локацију базне станице, те би се сегмент од објекта јавне намене до
локације базне станице сматрао делом MIDDLE MILE сегмента који финансира Министарство.
Тада је неопходно урачунати и растојање до те опционе геокоординатне тачке при попуњавању
пријаве.

