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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник 

РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке доноси: 
 

 

 

ИЗМЕНЕ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЈН 30/2017 

 

 

„Услуге мобилних телефона“ 

 

Измена конкурсне документације јавне набавке мале вредности „Услуге 

мобилних телефона,  редни број ЈН 30 /2017, интерни број  4-298/2017-01-IV 

односи се на на део: 
 

      На страни 2 измењене  конкурсне документације мења се: 
 

I-ЦЕНА 

 
 

1. Цена месечне претплате по телефонском броју за пакет 1 
........................................................................................................10 пондера 

 
2. Цена месечне претплате по телефонском броју за пакет 2 

................................................................................................................10 пондера 
   

 
3. Цена месечне претплате по телефонском броју за пакет 

3................................................................................................................10 пондера 

 
 
4. Цена месечне претплате по телефонском броју за пакет 4 

..................................................................................................................40 пондера  

 



На страни 3 измењене конкурсне документације, мења се: 

 
 

I – Цена 
 

1.         Цена месечне претплате по телефонском броју  за пакет 1 
 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 10 бодова, док се бодови осталих 
понуђача изачунавају према формули: 
 

    Најнижа понуђена цена  
 ББП1 =  -----------------------------------------------------------------    Х 10 

                             понуђена цена појединачне понуде 
 

 
 

 
     На трећој по реди страни измењене конкурсне документације мењају 

се редни бројеви: 

 
I – Цена 
 
1.         Цена месечне претплате по телефонском броју  за пакет 1 

 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 10 бодова, док се бодови осталих 
понуђача изачунавају према формули: 
 

    Најнижа понуђена цена  
 ББП1 =  -----------------------------------------------------------------    Х 10 

                             понуђена цена појединачне понуде 

 
 
2.  Цена месечне претплате по телефонском броју за пакет 2 
 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 10 бодова, док се бодови осталих 
понуђача изачунавају према формули: 
 

 
 

    Најнижа понуђена цена  
 ББП2 =  -----------------------------------------------------------------  Х 10 
                             понуђена цена појединачне понуде 

 

 

3.      Цена месечне претплате по телефонском броју за пакет 3 
 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 10 бодова, док се бодови осталих 
понуђача изачунавају према формули: 
 

    Најнижа понуђена цена  

 ББП3 =  -----------------------------------------------------------------    Х 10 
                             понуђена цена појединачне понуде 

 
 

4. Цена месечне претплате по телефонском броју за пакет 4 

 



Понуда са најнижом понуђеном ценом добија максималних 40 бодова, док се бодови осталих 

понуђача изачунавају према формули: 
 

    Најнижа понуђена цена  
 ББП4 =  -----------------------------------------------------------------    Х 40 
                             ponuđena cena pojedinačne ponude 

 

 
       На страни 19 конкурсне документације Елементи критеријума, 

односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондeра 

или истом понуђеном ценом, мења се: 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера,наручилац ће 
доделити уговор оном понуђачу који понуди најнижу цену пакета 4. 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера и исту најнижу 
понуђену цену пакета 4, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који 

је понудио највиши повлашћени буџет за набавку мобилних апарата. 
 

      На страни 5 конкурсне документације додаје се: 
Просечна месечна потрошњом Наручиоца је око 73.000,00 динара без ПДВ и 

обухвата: претплату, СМС, ММС, интернет, позиве ка међународним 
дестинацијама, роаминг. Износ од  73.000,00 динара без ПДВ-а је износ 
минималне месечне потрошње, коју ће наручилац платити и у случају 

да не оствари количину саобраћаја у тој вредности. 
 

 

    Изменом конкурсне документације одређује се нови рок за 

достављање понуда – 04.октобар 2017.године до 12.00 часова и време 

отварања понуда – 04.октобар 2017.године у 12.30 часова. 
 
 

 
 
 

 
 
 
       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

        

       Душица Босанкић, дипл.економиста с.р. 
 

 
 
 
 


