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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Управa  ГО Барајево 
Број јавне набавке: VI 03 404-8/2016 
24. 02. 2016. године 
Б а р а ј е в o 
 
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације ЈН VI 03 404-8/2016 за набавку 

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ-УСЛУГЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, УСЛУГЕ МОБИЛНЕ 

ТЕЛЕФОНИЈЕ И УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015). 

 
Вршe се изменe на страни бр. 26 конкурсне документације поглавље VI – Образац 
понуде Образац бр. 7/1  - Опис предмета набавке за партију бр. 1 Услуге фиксне 
телефоније  (у прилогу се налази измењена страна бр. 26 конкурсне документације).  
 
Вршe се изменe на страни бр. 30 конкурсне документације поглавље VI – Образац 
понуде Образац бр. 7/2  - Опис предмета набавке за партију бр. 2 Услуге мобилне 
телефоније  (у прилогу се налази измењена страна бр. 30 конкурсне документације).  
 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац  је дужан да 
придужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.  
 
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке 
измењене стране конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део 
конкурсне документације. 
 
 

 
 
С поштовањем, 
Јелена Јанковић 
Службеник за јавне набавке 
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Образац бр. 7/1 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуге фиксне телефоније, ЈН бр. VI 03 404-8/2016 

Редни 
број 

Врста услуге Цена без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

1. Месечна претплата по прикључку (линији)   

2. 
 

Цена разговора по минуту у оквиру исте мрежне 
групе са префиксом 011 (локални позиви) 

  

3. Цена разговора по минуту изван мрежне групе са 
префиксом 011 (међуградски позиви) 

  

4. Цена разговора по минуту од претплатника фиксне 
ка мобилној телефонији 

  

5. Рок и начин плаћања: рок плаћања не може бити 
краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесет 
пет) дана [рок је дефинисан у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
119/2012)], од дана службеног пријема правилно 
испостављеног рачуна. Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс. 

Рок за плаћање је _________ 
дана од дана службеног 
пријема правилно 
испостављеног рачуна. 

6. Рок важења понуде - не може бити краћи од 30 дана 
од дана отварања понуда. 

Рок важења понуде је 
________ дана. 

7. Рок извршења услуга: 12 (дванаест) месеци од дана 
закључења уговора. 

Сагласни: 
ДА       НЕ 

8. Место извршења услуга: Зграда Управе ГО Барајево у 
улици Светосавска 2 и још 14 локација наведених у 
техничкој спецификацији 

Сагласни: 
 
ДА       НЕ 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________                           ________________________________ 
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Образац бр.7/2 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Услуге мобилне телефоније, ЈН бр. VI 03 404-8/2016 

Редни 
 број 

Врста услуге Цена без 
ПДВ-а 

Цена са ПДВ-
ом 

1. Саобраћај унутар мреже изабраног оператера-
позиви (по минуту) 

  

2. Саобраћај изван мреже изабраног оператера- 
позиви (по минуту) 

  

3.  Саобраћај према фиксној телефонији- позиви 
(по минуту) 

  

4. Цена 1 СМС поруке након потрошених 
бесплатних СМС порука 

  

5. Телефонски апарати – понуђени буџет   

6. Рок и начин плаћања: рок плаћања не може 
бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 
(четрдесет пет) дана [рок је дефинисан у складу 
са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС” бр. 119/2012)], од дана службеног 
пријема правилно испостављеног рачуна. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок за плаћање је _________ 
дана од дана службеног 
пријема правилно 
испостављеног рачуна. 

7. Рок важења понуде - не може бити краћи од 30 
дана од дана отварања понуда. 

Рок важења понуде је ________ 
дана. 

8. Рок извршења услуга: 12 (дванаест) месеци од 
дана закључења уговора. 

Сагласни: 
ДА       НЕ 

 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________                           ________________________________ 

  


