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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 ЈНМВ 16/2019 

„Набавка услуге мобилне телефоније“ 

 

Због уочених техничких грешака комисија је донела Измену конкурсне документације 

јавне набавке   „Услуге мобилне телефоније“,  редни број ЈНМВ 16/2019, интерни број 4-

203/2019-02-IV и односи се на на: 

 
На страни 14 конкурсне документације мења се образац и додаје се место за печат и 

потпис. 
 

5.14.  Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 

 
Одлука о додели Уговора о јавној набавци услуга донеће се применом критеријума 

„најниже понуђена цена“, тј. Уговор ће се доделити понуђачу који понуди најнижу цену 

за све 4 врсте пакета. 
 
 Уколико две или више понуда имају исту цену, и да наручилац не може да додели 

уговор, одлучиваће критеријум по којем понуђач понуди нижу цену минута роминга у 

Румунији  за одлазни саобраћај, од                 динара без ПДВ-а и цену минута роминга 

у Румунији за одлазни саобраћај, од     динара са ПДВ-ом. 

 

Уколико све понуде буду имале исте цене, Наручилац ће доделити уговор оном 

Понуђачу који буде дао најнижу цену за интернет пакет од 2 ГБ-а за роминг 

(односи се за целу Европу) за 8 бројева по избору Наручиоца, цена од _____                   

динара без ПДВ-а,  цена од                 динара са ПДВом. 
 
 

 
 
 

Место:_   Овлашћено лице Понуђача 
 

Датум:   М.П.



 

- страни 18 конкурсне докумнетације тачка 6.18. Обавештење о року закључења уговор 

први став „Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци 

закључиће се у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама“ замењује се „ Наручилац 

је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права“. 

 

 

- На страни 23 конкурсне документације додаје се место за цену интернет пакета  

од  2гб без пдв-а 

 

 

5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка услуга мобилне телефоније, број 

ЈН 16/2019. 

Пакет 
 Месечна претплта 

за пакет (без ПДВ-

а) 
ПДВ 

Укупна месечна 

претплата са 

ПДВ-ом 

Укупно за 24. 

месеца 

без ПДВ-а 

Укупно за 24. 

месеца 

са ПДВ-ом 

Пакет 1       
  

Пакет 2       
  

Пакет 3       
  

Пакет 4       
  

Укупно за 

пакете 1, 2, 3, 4 
      

  

 
Након потрошених пакета 1, 2, 3, а који се односе на број минута ка свим мрежама 

и број минута за фиксну телефонију, потребно је лимитирати саобраћај, тј. не сме 

доћи да прекорачења вредности пакета. 

 Начин плаћања: месечно, по достављеној фактури  за претходни месец у року од  

најкасније 45  дана од дана пријема фактуре 

 Рок  важења  понуде:     

дана) 

дана од дана отварања понуде (најмање 3



 Цена је фиксна за све време трајања уговора, не може се мењати. 
 

 

Уколико две или више понуда имају исту цену, и да наручилац не може да додели уговор, 

одлучиваће критеријум по којем понуђач понуди нижу цену минута роминга у Румунији  

за одлазни саобраћај, од                 динара без ПДВ-а и цену минута роминга у Румунији 

за одлазни саобраћај, од     динара са ПДВ-ом. 

Уколико све понуде буду имале исте цене, Наручилац ће доделити уговор оном 

Понуђачу који буде дао најнижу цену за интернет пакет од 2 ГБ-а за роминг 

(односи се за целу Европу) за 8 бројева по избору Наручиоца, цена од                   динара 

без ПДВ-а,  цена од                 динара са ПДВом. 
 
 

Датум                                                   Овлашћено лице   

      Понуђача 

М. П. 
 
 

 Напоме на : 
 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац  понуде  потписују  и  

печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                 


