
 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 

И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 

Д И Р Е К Ц И Ј А 

Београд, Улица др Александра Костића бр. 9 

Београд, 12.06.2018. год. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

Објављује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке:  „Услуге мобилне телефоније“ ЈН бр. 12/2018. 

1.У конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Услуге мобилне телефоније“ у Обрасцу бр. 
III/1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76 ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, мења се тачка 6. која сада гласи: 

„Да може да изврши повезивања (интегрисање) кућне централе, фиксне телефоније Наручиоца и 

мобилне телефоније, кабловским дигиталним линком од 2 Mb/s, ради остваривања јефтинијих 

разговора према мобилним мрежама других оператера и бесплатних разговора у оквиру VPN групе, 

путем телефонске парице према чворишту извршиоца (оптика/бакар) или  бежичним путем, уз 

обавезу да сервис реализује у лиценцираном фреквенцијском опсегу који је предвиђен Планом 

намене радио – фреквенцијских опсега (,,Службени гласник РС“ бр. 99/12), за реализацију 

дигитално релејних веза и да ће дигитални- релејни линк бити пријављен код Регулаторне 

агенције за екелтронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). 

Доказује се достављањем Изјаве потписане од стране одоговрног лица Понуђача и оверене 

печатом (Потписан Обр. XII Образац изјаве о интегрисању фиксне и мобилне телефоније).“ 

2. У складу са наведеном изменом у обрасцу  бр III/1, мења се и образац XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О 

НАЧИНУ ПОВЕЗИВАЊА КУЋНЕ ЦЕНТРАЛЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ НАРУЧИОЦА И МОБИЛНЕ 

ТЕЛЕФОНИЈЕ који сада гласи: 

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу услугу 

повезивања (интегрисања) кућне централе, фиксне телефоније Наручиоца и мобилне телефоније 

ради остваривања јефтинијих разговора према мобилним мрежама других оператера и бесплатних 

разговора у оквиру VPN групе,  реализовати на један од понуђених начина (заокружити):  

1. кабловским дигиталним линком од 2 Mb/s, путем телефонске парице према чворишту извршиоца 

(оптика/бакар)  

или 

2. бежичним путем, уз обавезу да сервис реализујем у лиценцираном фреквенцијском опсегу који 

је предвиђен Планом намене радио – фреквенцијских опсега (,,Службени гласник РС“ бр. 99/12), за 

реализацију дигитално релејних веза и да ћу дигитално- релејни линк пријавити код Регулаторне 

агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). 



 

Измењени обрасци - III/1 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76 ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА и XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НАЧИНУ 

ПОВЕЗИВАЊА КУЋНЕ ЦЕНТРАЛЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ НАРУЧИОЦА И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ дати 

су у прилогу ове измене конкурсне документације. Понуђачи су обавезни да у понуди доставе 

измењене наведене обрасце. 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 У Конкурсној документацији за јавну набавку „Услуге мобилне телефоније“ јн 12/2018. 
године, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 23.05.2018. 

године, извршена је измена као у диспозитиву.  

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско 

осигурање, Наручилац је, извршио  измену наведене конкурсне документације. 

Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу 

јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    

 

 

http://www.pio.rs/


 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

5. Да располаже довољним техничким капацитетом: Да Понуђач може обезбедити сигнал на 

локацијама наведеним у табели Образац XIII.  Образац изјаве о покривености ГСМ сигналом 

Доказује се достављањем потписане и оверене Изјаве о покривености ГСМ сигналом (Образац XIII.  

Образац изјаве о покривености ГСМ сигналом). 

6. Да може да изврши повезивања (интегрисање) кућне централе, фиксне телефоније Наручиоца и 

мобилне телефоније, кабловским дигиталним линком од 2 Mb/s, ради остваривања јефтинијих 

разговора према мобилним мрежама других оператера и бесплатних разговора у оквиру VPN групе, 

путем телефонске парице према чворишту извршиоца (оптика/бакар) или  бежичним путем, уз 

обавезу да сервис реализује у лиценцираном фреквенцијском опсегу који је предвиђен Планом 

намене радио – фреквенцијских опсега (,,Службени гласник РС“ бр. 99/12), за реализацију дигитално 

релејних веза и да ће дигитални- релејни линк бити пријављен код Регулаторне агенције за 

екелтронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). 

Доказује се достављањем Изјаве потписане од стране одоговрног лица Понуђача и оверене печатом 

(Потписан Обр. XII Образац изјаве о интегрисању фиксне и мобилне телефоније). 

7. Да може омогућити решење за управљање мобилним уређајима које је „cloud based“, са „хостингом“ у 

Србији, које омогућава администраторима да самостално и флексибилно управљају мобилним 

уређајима, у којима су пословне картице (број уређаја може лако да се повећа/смањује); да осигура 

и уводи мобилне податке, апликације и уређаје, ради контролу саобраћаја, те да на основу 

прикупљених информација има доступне и одговарајуће извештаје. Могућност интеграције са „Active 

Directory“. Понуђено решење треба да омогући учитавање екстерног excel фајла или другог 

одговарајућег формата, са предефинисаним пољима, за аутоматски увоз бројева већег броја 

корисника. Понуђено решење треба да подржава следеће оперативне системе: Android, iOS, Windows. 

Остале функционалности које решење треба да омогући су следеће: конфигурисање уређаја, 

инсталирање апликација према улози, конфигурисање и додељивање е-маил-а, надзор хардвера, 

софтвера и пакета, праћење локација, примена полиса сигурности, управљање приступом, даљинско 

закључавање, даљинско брисање, извештавање. 

Доказује се достављањем важећег уговор са заступником понуђеног решењa о испоруци, 

инсталацији, конфигурацији и интеграцији МДМ решења на опреми понуђача која се налази на 

територији Републике Србије, као и Потврде од произвођача софтвера да је решење имплементирано 

на опреми Понуђача, а не у њиховом јавном cloud-u (тј. ван територије Републике Србије). 

 

 

 

 

 

III/1  ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76 ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 



XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НАЧИНУ ПОВЕЗИВАЊА КУЋНЕ ЦЕНТРАЛЕ ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

НАРУЧИОЦА И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 

 

 

Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу услугу 

повезивања (интегрисања) кућне централе, фиксне телефоније Наручиоца и мобилне телефоније 

ради остваривања јефтинијих разговора према мобилним мрежама других оператера и бесплатних 

разговора у оквиру VPN групе,  реализовати на један од понуђених начина (заокружити):  

 

1. кабловским дигиталним линком од 2 Mb/s, путем телефонске парице према 

чворишту извршиоца (оптика/бакар)  

или 

2. бежичним путем, уз обавезу да сервис реализујем у лиценцираном фреквенцијском 

опсегу који је предвиђен Планом намене радио – фреквенцијских опсега 

(,,Службени гласник РС“ бр. 99/12), за реализацију дигитално релејних веза и да ћу 

дигитално- релејни линк пријавити код Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ). 

 

Место: ________________ 

Датум      м.п.   Овлашћено лице Понуђача 

                                                

 

Напомена:  

 

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверана печатом. 
У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси 
група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  


