
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 02.12.2020. године  

 

1) Молимо Вас за појашњење у погледу попуњавања образаца пријаве за насловни 

пројекат, како следи: 

 

У документу Образац пријаве (Прилог 2) у односу на претходно спроведени поступак (први 

круг) избора оператора, додата су два поља: 

1. Геокоординате максимално две опционе тачке које је потребно спојити MIDDLE MILE 

сегментом. (геокоординатне тачке је потребно доставити у World Geodetic System 

(WGS 84) геокоординатном систему) и 

2. Минимална дужина МIDDLE MILE сегмента одабрана тако да спаја геокоординате 

тачке објекта јавне намене, почетне тачке присуства мреже оператора и до две опционе 

тачке МIDDLE MILE сегмента (потребно је посматрати ваздушна растојања између 

тачака MIDDLE MILE сегмента). 

 

Молимо Вас за појашњење шта је потребно уписати у предвиђеним пољима за ова питања, као 

и шта се подразумева под две опционе тачке MIDDLE MILE сегмента? 

 

 

У оквиру другог Јавног позива за избор оператора електронских комуникација за спровођење 

пројекта заједничке изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним 

пределима Републике Србије ЈП-2/2020, операторима је остављена могућност да уколико желе 

изаберу још највише две додатне тачке у насељу које би биле спојене као део MIDDLE MILE 

сегмента који финансира Министарство. Геокоординате тих тачака је потребно унети у Образац 

пријаве у оквиру поља која сте навели у питању под бројем 1 (пето поље Табеле 2. Обрасца 

пријаве).  

 

Уколико немате потребу за додатним тачкама у насељу које би биле повезане MIDDLE MILE 

сегментом, поље пријаве обележено у вашем питању бројем 1. (пето поље Табеле 2. Обрасца 

пријаве) можете оставити непопуњено, а поље наведено у питању под бројем 2. (шесто поље 

Табеле 2. Обрасца пријаве) попуњавате истом методом као и у првом Јавном позиву тако што 
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ћете унети најкраће ваздушно растојање између тачке објекта јавне намене из Јавног позива и 

почетне тачке присуства мреже оператора. 

 

Уколико имате потребу за додатним тачкама у насељу које би биле повезане MIDDLE MILE 

сегментом и наведете их у оквиру поља обележеног у вашем питању под бројем 1. (пето поље 

Табеле 2. Обрасца пријаве), тада је потребно и растојање које уписујете у поље наведено у 

питању под бројем 2. (шесто поље Табеле 2. Обрасца пријаве) да измените тако да урачунате и 

растојања до жељених тачака. У Образац пријаве уносите минимално ваздушно растојање такво 

да су све тачке спојене (локација објекта јавне намене из Јавног позива, почетна тачка присуства 

мреже оператора и једна или две додатне тачке у насељу), спајањем од тачке до тачке. 
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