
 

 

Дел.бр. 8003/8 

Датум: 03.10.2016. 

Страна 1 од 2       

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 - 

услуге – Умрежавање објеката и приступ интернету за потребе  ПУ ,,11 април'', редни број  ЈН: 

У-16-04 

 

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке мале 

вредности  - услуге  – Умрежавање објеката и приступ интернету за потребе ПУ ,,11 април'', 

редни број  ЈН: У-16-04 

 

Измене конкурсне документације се односи на: 

 

Страна 19: ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Табела је измењена на начин да је у колони Редни број убачена тачка 3 - Обезбеђивање 

приступног порта за комуникацију са гарантованом брзином 50/50 Mbps, тако да уместо  

Ред.бр. УСЛУГА Месечно без 

ПДВ-а 

Укупно за 3 

месеца без 

ПДВ-а 

Укупно за 3 

месеца  са 

ПДВ-ом 

1.  Повезивање 36 локација у јединствен 

систем са приступом глобалној 

мрежи и директним приступом 

интернету са обавезом извршиоца 

услуга за омогућавањем 

конфигурације система по захтеву 

корисника  

   

2.  Приступ интернету на 24 локација са 

коаксијалним интернет пакетом 

25/1,5 Мbps (24 фиксних јавних IP 

адреса),4 локације са коаксијалним 

интернет пакетом 30/5 Мbps ( 4  

фиксне јавне IP адресе) и 8 локација 

са интернет пакетом 10/1 са АДСЛ 

конекцијом ( 8  фиксних јавних IP 

адреса). 

   

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 



табела сада има три тачке:  

Ред.бр. УСЛУГА Месечно без 

ПДВ-а 

Укупно за 3 

месеца без 

ПДВ-а 

Укупно за 3 

месеца  са 

ПДВ-ом 

1.  Повезивање 36 локација у јединствен 

систем са приступом глобалној 

мрежи и директним приступом 

интернету са обавезом извршиоца 

услуга за омогућавањем 

конфигурације система по захтеву 

корисника  

   

2.  Приступ интернету на 24 локација са 

коаксијалним интернет пакетом 

25/1,5 Мbps (24 фиксних јавних IP 

адреса),4 локације са коаксијалним 

интернет пакетом 30/5 Мbps ( 4  

фиксне јавне IP адресе) и 8 локација 

са интернет пакетом 10/1 са АДСЛ 

конекцијом ( 8  фиксних јавних IP 

адреса). 

   

3.  Обезбеђивање приступног порта за 

комуникацију са гарантованом 

брзином 50/50 Mbps 

   

Укупно без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 

Страна 19:  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГЕ: 
Уместо:   

- Повезивање 36 локација ПУ „11.април“, од којих 8 користе АДСЛ конекцију, у јединствен 

систем са приступом глобалној мрежи – Коаксијални интернет пакет за 24 локације 25/1,5 

Мbps,за четири локације 30/5 Мbps, АДСЛ интернет пакет 10/1 Мbps, 36 фиксних IP 

адреса;  

- Обезбеђивање приступног порта за комуникацију са гарантованом брзином од 50/50 Мbps 

– директан приступ Интернету на локацији Народних хероја 12а, 4 фиксне јавне IP адресе; 

сада гласи:  

- Повезивање 36 локација ПУ „11.април“, од којих 8 користе АДСЛ конекцију, у јединствен 

систем са приступом глобалној мрежи – Преко кабловских мрежа за 24 локације 25/1,5 Мbps,за 

четири локације 30/5 Мbps, АДСЛ интернет пакет 10/1 Мbps, 36 фиксних IP адреса;  

- Обезбеђивање приступног порта за комуникацију са гарантованом брзином од 50/50 Мbps – 

директан приступ Интернету на локацији Народних хероја 12а, 4 фиксне јавне IP адресе; 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


