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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 2 Конкурсне документације за јавну набавку мале 

вредности Резервни делови за ЖАТ-Ц централе, набавка бр. 121/18 

 

 

Измена и допуна 1: На страни 5/36 конкурсне документације, стоји: 

 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Опис 
Позиција 32: Бежични телефонски апарат (Panasonic KX-TC1503 или еквивалент) 

 Ради на фреквенцији од 900 МHz 

 Дигитални систем преноса звука и информација 

 Двоцифарски дисплеј на бази 

 Speakerphone на слушалици 

 Избор тонског или пулсног бирања 

 Могућност меморисања минимум 10 телефонских бројева 

 Електронска контрола јачине звука на бази и слушалици 

 Могућност позивања задње бираног броја 

 Могућност постављања телефона на зид 

 

 Брише се, тако да сада гласи: 

 
Позиција 32: Бежични телефонски апарат (Panasonic или еквивалент) 

 Ради на фреквенцији од 1,88 GHz  

 Дигитални систем преноса звука и информација 

 Дисплеј на слушалици 

 Локатор слушалице 

 Избор тонског или пулсног бирања 

 Могућност меморисања минимум 10 телефонских бројева 

 Могућност позивања задње бираног броја 

 Могућност постављања телефона на зид 

 

 

Измена и допуна 2: На страни 27/36 конкурсне документације, стоји: 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Резервни делови за ЖАТ-Ц централе  
Позиција 32: Бежични телефонски апарат (Panasonic KX-TC1503 или еквивалент) 

 Ради на фреквенцији од 900 МHz 

 Дигитални систем преноса звука и информација 

 Двоцифарски дисплеј на бази 

 Speakerphone на слушалици 
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 Избор тонског или пулсног бирања 

 Могућност меморисања минимум 10 телефонских бројева 

 Електронска контрола јачине звука на бази и слушалици 

 Могућност позивања задње бираног броја 

 Могућност постављања телефона на зид 

 

Брише се, тако да сада гласи: 

 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Резервни делови за ЖАТ-Ц централе  
Позиција 32: Бежични телефонски апарат (Panasonic или еквивалент) 

 Ради на фреквенцији од 1,88 GHz  

 Дигитални систем преноса звука и информација 

 Дисплеј на слушалици 

 Локатор слушалице 

 Избор тонског или пулсног бирања 

 Могућност меморисања минимум 10 телефонских бројева 

 Могућност позивања задње бираног броја 

 Могућност постављања телефона на зид 

 

 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 


