
  
Број: 02-1/2017/8 

Датум: 18.01.2017. 

  

На основу члана 63 став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,  бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку сачињава и објављује 

 

            ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку услуга – Услуге комуникација, по партијама – услуге фиксне 

телефоније и услуге мобилне телефоније; ЈН број 02-1/2017 , према следећем: 

 

1. ИМЕНА: 

На страни 6 од 39 конкурсне документације, у поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ., за Партију 1 – Услуге фиксне телефоније, у ставу 6 пише: 

- На бројевима 021/ 6350881, 6350552, 6350251 обезбедити додатну услугу Помоћни 

бројач тарифних импулса.  

Наведени став (став 6 након табеле са наведеним прикључцима) се брише, те након 

измене више не постоји тај став. 

 

 

2. ИЗМЕНА: 

У оквиру поглавља VI-2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ на страни 28 од 39 у делу Опис предмета 

набавке врши се исправка код прве ставке – Цена разговора унутар мреже тренутног 

оператера се БРИШЕ, уместо тога ПИШЕ Цена разговора унутар мреже 

оператера. 

 

 

3. ИЗМЕНА: 

У оквиру поглавља VI-2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ додаје се Образац структуре цене са 

упутством како да се попуни за партију 2, и образац се након убацивања налази на 

страни 29 од укупно 39 страна конкурсне документације: 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

у поступку јавне набавке - Услуге комуникација, по партијама – услуге фиксне 

телефоније и услуге мобилне телефоније,  

Партија 2 – Услуге мобилне телефоније 

Понуђач: _____________________________________  

 

У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12), прилажемо образац структуре цене у поступку јавне набавке, шифра: 02-

1/2017: 

Ред. 

Бр. 
Назив услуге 

Цена без ПДВ-а 

(1) 

Износ ПДВ-а 

(2) 

Цена са ПДВ-ом 

(3) 

1. Цена разговора унутар мреже оператера      



  

2. 
Цена разговора ка другим мобилним 

мрежама   
   

3. Цена разговора ка фиксној телефонији     

4. Цена СМС поруке    

 

Упутство како да се понуни табела:  

Дозвољено је заокруживање цена датих у понуди на 2 децимале, а најнижа могућа понуђена цена је 0,01 динар без 

ПДВ-а. 

У колону (1) понуђач уписује цену без ПДВ-а. У колону (2) понуђач уписује износ ПДВ-а за наведену ставку. У 

колону (3) понуђач уписује цену са ПДВ-ом. 

М.П. 

 

Потпис овлашћеног лица 

Понуђача 

 

У складу са одредбама члана 63 Закона о Јавним набавкама (Службени гласник РС  бр. 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) ове измене представљају измене конкурсне документације за 

јавну набавку ЈНМВ број: 02-1/2017 и постају њен саставни део.  

 

Наручилац ће на основу измена и допуна конкурсне документације објавити измењену 

конкурсну документацију на основу које понуђачи треба да саставе своје понуде. 

 

Обзиром да наведене измене и допуне нису суштинског карактера и од понуђача не 

захтевају додатне напоре при састављању понуда већ се односе на техничке исправке у 

оквиру конкурсне документације, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда 

за један дан, те је нови рок за достављање понуда 24.01.2017. године до 09:30 часова, а 

отварање понуда ће се обавити 24.01.2017. године у 10:00 часова. 

 

 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавне набавке: 02-1/2017 


