
 

 

Наш број: 1027/1 
Датум: 22.05.2020. године 

 
          
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац врши: 
 
 
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, РЕДНИ БРОЈ ЈН 08-2020 
 
 

Поглавље III (Техничка спецификација предмета јавне набавке) мења се и гласи: 
 
„ Претплатнички пакет услуга мобилне телефоније: 

- Сим картица са јединственим претплатничким бројем; 
- Неограничен бесплатан саобраћај ка свим мобилним и фиксним мрежама у републици 

Србији; 
- Неограничен бесплатан саобраћај унутар пословне мреже Наручиоца; 
- Неограничен бесплатан број смс порука у националном саобраћају; 
- Неограничене бесплатне позиве корисничком сервису Понуђача (мобилног оператера); 
- Упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Републике Србије, без рестрикција; 
- Бесплатну опцију скраћеног бирања бројева са 4 (четири) последње цифре 

претплатничког броја у пословној мрежи Наручиоца. 
 

Мобилни апарат (минималне техничке карактеристике): 

- Модел апарата NOKIA 105 2019 DS или одговарајуће; 
- Гарантни рок за телефонске уређаје је минимално 24 месеца; 
- По истеку уговора, уређаји остају у власништву корисника; 
- Понуђач је дужан да у случају сервиса апарата, достави заменски апарат за сво време 

трајања сервисирања; 

 

Додатне напомене: 

- Врста и ниво квалитета пружене услуге мора да буде извршена у складу са Законом о 
електронским комуникацијама (''Сл. Гласник РС'' бр. 44/10 и 60/13 – Одлука Уставног 
суда); 

- Уговор се склапа на период од 12 месеци; 
- Доступност корисничког сервиса понуђача (оператера) према наручиоцу 24 сата, 365 

дана у години; 
- У складу са потребама и захтевима наручиоца наручиоцу ће се омогућити коришћење 

додатних услуга за одређени претплатнички број, према важећем ценовнику Понуђача 
(само на писани захтев Наручиоца); 



 

 

- У складу са потребама наручиоца, омогућити роминг услугу појединачно  (одређеном  
претплатничком  броју), само на писани захтев Наручиоца;  

- Не постоји могућност остваривања додатних трошкова, мимо уговореног претплатничког 
пакета услуга из Техничке спецификације, осим у случајевима када је за одређени 
претплатнички број Наручилац посебно, писаним путем, захтевао активирање додатне 
услуге.  
У свим другим случајевима ће опције мимо услуга предвиђених пакетом из Техничке 
спецификације јавне набавке, бити закључане од стране Понуђача, и Наручилац не сноси 
никакву одговорност за њихово активирање. 

У складу са изменом поглавља III (Техничка спецификација предмета јавне набавке), мења 
се и поглавље VI (Образац понуде) тачка 5. (Опис предмета набавке – набавка услуга 
мобилне телефоније, број 08/2020). 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

У прилогу је измењена страна 5 од 31 и  22 од 31.  

Потребно је извршити замену приложених страна у Kонкурсној документацији.  

У складу са насталим изменама биће померен рок за подношење понуда. 

 
 

 
         Комисија за јавну набавку 

 број ЈН 08/2020 
 
 

 

 



III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
Претплатнички пакет услуга мобилне телефоније: 
 

- Сим картица са јединственим претплатничким бројем; 
- Неограничен бесплатан саобраћај ка свим мобилним и фиксним мрежама у 

републици Србији; 
- Неограничен бесплатан саобраћај унутар пословне мреже Наручиоца; 
- Неограничен бесплатан број смс порука у националном саобраћају; 
- Неограничене бесплатне позиве корисничком сервису Понуђача (мобилног 

оператера); 
- Упућивање позива ка свим дестинацијама унутар Републике Србије, без 

рестрикција; 
- Бесплатну опцију скраћеног бирања бројева са 4 (четири) последње цифре 

претплатничког броја у пословној мрежи Наручиоца. 
 
Мобилни апарат (минималне техничке карактеристике): 
 

- Модел апарата NOKIA 105 2019 DS или одговарајуће; 
- Гарантни рок за телефонске уређаје је минимално 24 месеца; 
- По истеку уговора, уређаји остају у власништву корисника; 
- Понуђач је дужан да у случају сервиса апарата, достави заменски апарат за сво 

време трајања сервисирања; 

Додатне напомене: 
 

- Врста и ниво квалитета пружене услуге мора да буде извршена у складу са 
Законом о електронским комуникацијама (''Сл. Гласник РС'' бр. 44/10 и 60/13 – 
Одлука Уставног суда); 

- Уговор се склапа на период од 12 месеци; 
- Доступност корисничког сервиса понуђача (оператера) према наручиоцу 24 

сата, 365 дана у години; 

- У складу са потребама и захтевима наручиоца наручиоцу ће се омогућити 
коришћење додатних услуга за одређени претплатнички број, према важећем 
ценовнику Понуђача (само на писани захтев Наручиоца); 

- У складу са потребама наручиоца, омогућити роминг услугу појединачно  
(одређеном  претплатничком  броју), само на писани захтев Наручиоца;  

- Не постоји могућност остваривања додатних трошкова, мимо уговореног 
претплатничког пакета услуга из Техничке спецификације, осим у случајевима када 
је за одређени претплатнички број Наручилац посебно, писаним путем, захтевао 
активирање додатне услуге.  

У свим другим случајевима ће опције мимо услуга предвиђених пакетом из Техничке 
спецификације јавне набавке бити закључане од стране Понуђача, и Наручилац не сноси 
никакву одговорност за њихово активирање.                                                                                                   
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка услуга мобилне телефоније, број 08/2020 
 

                            
 
 

  Опис предмета набавке 
 
 

     

 
Понуђена 

цена пакета 
на месечном 

нивоу за један 
претплатничк

и број  
(без пдв-а) 

 

 
Понуђена 

цена пакета  
на месечном 
нивоу за 110 
претплатнич
ких бројева  
(без пдв-а) 

 
Понуђена 

цена пакета 
на 

годишњем 
нивоу за 110 
претплатнич
ких бројева  

(колона 
б*12)  

(без пдв-а) 
 а б в 

Претплатничи пакет услуга: 
- Сим картица са јединственим 

претплатничким бројем; 
- Неограничен бесплатан саобраћај ка 

свим мобилним и фиксним мрежама у 
републици Србији; 

- Неограничен бесплатан саобраћај 
унутар пословне мреже Наручиоца; 

- Неограничен бесплатан број смс порука 
у националном саобраћају; 

- Неограничене бесплатне позиве 
корисничком сервису Понуђача 
(мобилног оператера); 

- Упућивање позива ка свим 
дестинацијама унутар Републике 
Србије, без рестрикција; 

- Бесплатну опцију скраћеног бирања 
бројева са 4 (четири) последње цифре 
претплатничког броја у пословној 
мрежи Наручиоца. 

   

 
                              
 

Опис предмета набавке 
     

 
Понуђена цена за 

један мобилни 
апарат 

(без пдв-а) 
 

 
Понуђена цена за 

110 мобилних 
апарата 

(без пдв-а) 
 

 г д 
 

- Модел апарата NOKIA 105 2019 DS или 
одговарајуће; 
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