
 

 

Дел.бр. 1116/1 

Датум: 06.03.2015. 

Страна 1 од 1      

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – јавна набавка мале вредности – 

добара – умрежавање објеката и приступ интернету,  ред. бр. У 15-04,  

 

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12) достављамо 

информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке ред. бр. У 15-04 

 

Измене конкурсне документације се односе на : 

 

-страна 4- техничке карактеристике -  у делу 1. понуђач је дужан да обезбеди следеће: 

*у првој ставки се  Коаксијални интернет пакет 25/1,5 Мbps мења се и сада гласи: Терестријални 

коаксијални интернет пакет 25/1,5 Мbps 

* ставка 4 после SonicWallNSA 2400 додаје се :  до 31.12.2015. године. 

*ставка 9 мења се и гласи: WEB hosting са минималним простором на диску од 25 GB на који се 

може поставити минимум 10 сајтова. 

*  бришу се ставке 12 и 14:  
- Услуге IP телефонског система (локална VoIP – IP телефонија) кроз Интернет пакет, 

- Могућност увођења фиксне телефоније у систем, 

 

-страна 4- техничке карактеристике -  у делу 5. Рок и начин извршења услуге прва реченица се 

мења и сад гласи: Понуђач се обавезује да предметну услугу почне да пружа одмах, а најдуже у 

року од 10 дана по закључењу уговора, односно да у том року Наручиоцу стави на располагање (у 

функцију) предметну услугу 

 

-страна 19 и 20 – спецификација понуда са обрасцом структуре цене –образац 2 –техничке 

карактеристике услуга: 

* у првој ставки се  Коаксијални интернет пакет 25/1,5 Мbps мења се и сада гласи: Терестријални 

коаксијални интернет пакет 25/1,5 Мbps 

* ставка 4 после SonicWallNSA 2400 додаје се :  до 31.12.2015. године. 

*ставка 9 мења се и гласи: WEB hosting са минималним простором на диску од 25 GB на који се 

може поставити минимум 10 сајтова. 

*  бришу се ставке 12 и 14:  
- Услуге IP телефонског система (локална VoIP – IP телефонија) кроз Интернет пакет, 

- Могућност увођења фиксне телефоније у систем, 

 

 

 
           Уз овај допис прилажемо измењене стране 4,19 и  20 које чини саставни део конкурсне 

документације и која замењују првобитну страну означену истим бројем.                                                                              
                                                                                                          

                                                                                                    

                                                                                                     Комисија за јавну набаву 


