
Факултет техничких наука у Чачку 
Светог Саве 65,Чачак 
Број: 1963-21/2017-7 
30. 10. 2017. године 
 
На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) комисија сачињава  

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Јавна набавка услуга - Услуга фиксне и мобилне телефоније, набавка 

обликована према партијама ЈНМВ 9/2017 

У следећем: 

      а) На страни 4/38 конкурсне документације у делу:  

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 
 
1. Бесплатан саобраћај ка свим умреженим телефонским прикључцима 
Наручиоца 

- 3аузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају 
- Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба 
хитне  медицинске помоћи)  
- Услуге међународног телефонског саобраћаја вршиће се према 
тарифама и важећим ценовницима пружаоца услуге 
- У случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет 
изабраног оператера;  

  
 Мења  се и гласи:  
 

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 
 
1. Бесплатан саобраћај ка свим умреженим телефонским прикључцима 
Наручиоца 

- Цена месечне претплате по прикључку (броју) не може бити већа од 
цене коју Факултет тренутно плаћа у исте сврхе, која је 549,17 динара без 
урачунатог ПДВ-а за аналогни прикључак и 12.416.67 динара без 
урачунатог ПДВ-а за PRI ISDN прикључак , односно укупно 15.711,69 за     
6 (шест) аналогних и 1 ( један)  PRI ISDN прикључак. 
- 3аузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају 
- Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба 
хитне  медицинске помоћи)  
- Услуге међународног телефонског саобраћаја вршиће се према 
тарифама и важећим ценовницима пружаоца услуге 
- У случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет 
изабраног оператера;  
 

б) На страни 12/38 конкурсне документације у делу:  

Понуду доставити на адресу: Факултет технуичких наука у Чачку, Светог Саве 
65, 32000 Чачак, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга фиксне и 
мобилне телефоније– ЈНМВ 9/2017, понуда за Партију 1 / Партију 2 - НЕ 



ОТВАРАТИ” Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 03. 11. 2017.  године до  10:00 часова.  
 
Мења  се и гласи:  
 

Понуду доставити на адресу: Факултет технуичких наука у Чачку, Светог Саве 
65, 32000 Чачак, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга фиксне и 
мобилне телефоније– ЈНМВ 9/2017, понуда за Партију 1 / Партију 2 - НЕ 
ОТВАРАТИ” Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 06. 11. 2017.  године до  10:00 часова.  
 

в) На страни 29/38 конкурсне документације у Члану 6. Уговора у делу:  

Услови Наручиоца за фиксну телефонију  према техничкој спецификацији 
Конкурсне документације су: 
1. Бесплатан саобраћај ка свим умреженим телефонским прикључцима 
Наручиоца 

- 3аузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају 
- Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба 
хитне  медицинске помоћи)  
- Услуге међународног телефонског саобраћаја вршиће се према 
тарифама и важећим ценовницима пружаоца услуге 
- У случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет 
изабраног оператера;  
 

Мења  се и гласи:  
 

Услови Наручиоца за фиксну телефонију  према техничкој спецификацији 
Конкурсне документације су: 
1. Бесплатан саобраћај ка свим умреженим телефонским прикључцима 
Наручиоца 

- Цена месечне претплате по прикључку (броју) не може бити већа од 
цене коју Факултет тренутно плаћа у исте сврхе, која је 549,17 динара без 
урачунатог ПДВ-а за аналогни прикључак и 12.416.67 динара без 
урачунатог ПДВ-а за PRI ISDN прикључак, односно укупно 15.711,69 за     
6 (шест) аналогних и 1 ( један)  PRI ISDN прикључак. 
- 3аузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају 
- Бесплатни позиви специјалних служби (полиција, ватрогасци, служба 
хитне  медицинске помоћи)  
- Услуге међународног телефонског саобраћаја вршиће се према 
тарифама и важећим ценовницима пружаоца услуге 
- У случају промене оператера, трошкови преноса бројева падају на терет 
изабраног оператера;  
 

         

      Комисија за јавну набавку 

 


