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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“ 

 

Измене 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 7 конкурсне документације мењају се редни бројеви и сада 

гласи: 
Повлашћени буџет за мобилне апарате: 

 

1. Понуђач одобрава средства за обезбеђивање телефонских уређаја из свог 

асортимана. Износ повлашћеног буџета се исказује у динарима без ПДВ-

а. 

2. Наведени буџет се односи на све апарате доступне у комерцијалној 

понуди понуђача за актуелни месец у којем се телефон наручује и 

понуђач је дужан да уз понуду обавезно достави спецификације 

расположивих мобилних апарата са ценама на дан подношења понуде, 

као и расположиве количине понуђених апарата. 

3. Понуђач је дужан да гарантује расположивост понуђених модела и 

количина минимум 45 календарских дана од дана потписивања уговора. 

4. Понуђач је дужан да до висине буџета за куповину апарата који је 

исказао у понуди, по комерцијалним ценовницима, јавно доступним, 



испоручује наручиоцу телефоне по бенефицираној цени од 1 РСД , 

док ће се пуна цена апарата одузети из додељеног буџета. 

5. Буџет је могуће користити у току трајања уговорне обавезе. 

6. Испорука апарата на адресу Наручиоца (Војводе Путника 38) у 

периоду од 15 календарских дана од дана када је захтев упућен. 

7. Гарантни рок за телефонске уређаје је идентичан трајању уговора 

(24 месеца) и понуђач је обавезан да достави списак овлашћених 

сервисера мобилних телефона. 

8. Понуђач је дужан да у случају сервиса апарата, достави заменски 

апарат за сво време трајања сервисирања. 

9. По истеку уговора, уређаји остају у власништву корисника. 

 

На страни 7, тачка 5, односно по измењеног конкурсној документацији 

тачка 3,  мења се и гласи, „Понуђач је дужан да гарантује расположивост 

понуђених модела и количина минимум 15 календарских дана од дана 
потписивања уговора.“ 

 

На страни 18, ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА... мења 

се:  

I-ЦЕНА 

 
 

1. Цена месечне претплате по телефонском броју за пакет 1 
........................................................................................................40 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 

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

 
II    Буџет за бенефицирану набавку  мобилних телефонских уређаја (1,00 дин) 
 
Буџет за бенефицирану набавку  мобилних телефонских уређаја у одређеном проценту од 

вредности уговора..............................................................................................30 пондера  
  

 
 
Број пондера израчунава се по следећој формули: 
 
 

 



I – Цена 

 
1.         Цена месечне претплате по телефонском броју  
 
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 
 
 
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 
 
 

5. 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 

 

 

 
 

ЦЕНА (ББЦ )= ББП1+ ББП2+ ББП3+ББП4 
 

 
II-   Буџет за бенефицирану набавку  мобилних телефонских уређаја (1,00 дин) у 
процентима од вредности уговора 

 
Понуда са највећим понуђеним процентом од вредности уговора добија максималних 30 бодова, 
док се бодови осталих понуђача изачунавају према формули: 

 
 
 



                               понуђени  проценат појединачне понуде 

 ББМТУ =  -----------------------------------------------------------------   Х 30 
                             Највећи понуђени проценат од вредности уговора  

 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА (ПОНДЕРА)= ББЦ+ББМТУ 
 
Приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две децимале 

 
 
Такође, на страни 26, мења се образац понуде и гласи. 

 
 
I- Табела цене 

 

Назив услуге Цена у динарима без ПДВ 
 

1. месечна претплата по телефонском 
броју за пакет 1 

 

 

2. месечна претплата по телефонском 
броју за пакет 2 

 

 

3. месечна претплата по телефонском 
броју за пакет 3 

4.  

 

5. месечна претплата по телефонском 
броју за пакет 4 

6.  

 

 

 
II- Буџет за бенефицирану набавку  мобилних телефонских уређаја (1,00 дин) у 

процентима од вредности уговора:___________ % 
 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
__________________________   ________________________________ 

 

 

       На страни 36/37 конкурсне документације у обрасцу меничног 

овлашћења за озбиљност понуде, мења се: „Дужник – издавалац менице 

предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену сопствену меницу, 
серије број ______________________ као гаранцију за озбиљност 

понуде. Бланко соло меница је издата на износ од 
_____________________________ динара  (10% од вредности понуде 

без ПДВ-а), за јавну набавку „УСЛУГЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА“. 
 
Такође на страни 36, мења се: „Рок важења ове менице је 

минимум 30 дана од дана отварања понуда“. 

 
      На страни 34 модела уговора, члан 7, мења се и гласи „Давалац 

услуге је у обавези да, приликом закључења уговора, као средство 



финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави бланко 

соло меницу регистровану код НБС, са копијом овереног картона 
депонованих потписа код пословне банке и меничним овлашћењем, 

којим се Корисник услуге овлашћује да меницу попуни до укупног износа 

од 10% од уговорене вредности посла без ПДВ-а, са роком важности који 
је 30(тридесет) дана дужи од уговореног  рока за коначно 

извршење посла“.  

 

 

Изменом конкурсне документације одређује се нови рок за достављање 

понуда – 02.октобар 2017.године до 12.00 часова и време отварања 

понуда – 02.октобар 2017.године у 12.30 часова. 
 

 
 
       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

        

       Душица Босанкић, дипл.економиста с.р. 
 

 
 
 

 


