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НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за 
јавну набавку мале вредности – Услуге мобилне телефоније, јавна набавка бр. ЈН I-16/2014 
врши  
  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге мале вредности – Услуге 
мобилне телефоније, јавна набавка бр. ЈН I-16/2014, на страни 4. у оквиру поглавља III 
– Техничке карактеристике (спецификација), мења се тачка 10. и гласи: 

 
Предметна јавна набавка – услуге мобилне телефоније, за потребе Општинске управе 
општине Нови Кнежевац, врши се према следећим техничким карактеристикама тј. 
захтевима:  
 

1. формирање затворене корисничке групе корисника Општинске управе општине Нови 
Кнежевац, величина пакета подразумева најмање 30 корисника уз могућност да се, у 
случају потребе, број корисника повећа,  

2. омогућено задржавање постојећих бројева, тј. да сви бројеви у групи остану 
непромењени, 

3. да трошкове преноса бројева у своју мрежу преузима изабрани оператер (уколико се 
изабере оператер који није тренутно оператер), 

4. сви разговори тарифирају се у секундама без заокруживања,  
5. разговори унутар корисничке групе наручиоца се обављају без накнаде, за 0,00 

динара, без ограничења,  
6. СМС унутар корисничке групе у мрежи наручиоца тарифира се са 0,00 динара, без 

ограничења,  
7. ММС унутар корисничке групе у мрежи наручиоца тарифира се са 0,00 динара, без 

ограничења, 
8. бесплатна успостава везе, заузеће позива и позиви на које није одговорено се не 

тарифирају,  
9. понуђене цене фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода,  
10. максималан износ месечне претплате по броју у оквиру групе 1.000,00 динара без 

ПДВ-а,  
11. обавезан буџет за мобилне апарате у вредности од минимално 600.000,00 динара са 

ПДВ-ом из асортимана понуђача корисницима наручиоца, са ценама које су актуелне 
и повлашћене од стране понуђача,  

12. омогућена замена корисничке картице (у случају губитка, оштећења и сл.), у року не 
дужем од 72 сата и  

13. омогућен увид у листинг (свакоме, из корисничке групе, је у сваком тренутку 
омогућен увид само у сопствени листинг). 

  
 


