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Општинска управа општине Бајина Башта 

Комисија за јавну набавку 

мале вредности бр. У МВ 18/19 

Број: 404-15-8/2019 

Датум: 21.02.2019. године 

 

 На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну 

набавку број У МВ 18/19, сачињава: 

 

Обавештење о 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 

 

за јавну набавку услуга – „Услуге мобилне телефоније“, број јавне набавке У МВ 

18/19, 

 

према следећем: 

 

Број 1 

У делу Конкурсне документације, на страни 5 од 33, који се односи на „II ВРСТА, 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА“, текста: 

 

„Наручилац ће 162 картице из своје пословне мреже распоредити у 4 група, активирајући 

4 одговарајућа пакета који укључују следеће количине саобраћаја:“, мења се и гласи: 

 

„Наручилац ће 126 картица из своје пословне мреже распоредити у 4 група, активирајући 

4 одговарајућа пакета који укључују следеће количине саобраћаја:“. 

 

Број 2 

У делу Конкурсне документације, на страни 16 од 33, који се односи на „5. ОПИС 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ“, текста: 

 

„Укупна месечна претплата за 162 броја“, мења се и гласи: 

 

„Укупна месечна претплата за 126 бројева“. 

 

Број 3 

У делу Конкурсне документације, на страни 17 од 33, који се односи на „Образац 2. 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ 

СПЕЦИФИКАЦИЈИ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ“, текста: 

 

„Образац структуре цене – услуге мобилне телефоније за 162 броја“, мења се и гласи: 

 

„Образац структуре цене – услуге мобилне телефоније за 126 бројева“. 

 

Број 4 

У делу Конкурсне документације, на страни 11 од 33, који се односи на                             

„V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА“, текста: 
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„Укупна месечна претплата формираних кроз 4 врсте пакета и минимална месечна потрошња 

обавезујућа за наручиоца.  

Уколико две или више понуда имају исту цену предност ће имати понуђач који понуди нижу 

цену пакета 4.  

Уколико две или више понуда имају исту цену предност ће имати понуђач који понуди нижу 

цену пакета 3.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде раније 

предао понуду“, мења се и гласи: 

 

„Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена  коју чини збирна цена пакета 

1, 2, 3 и 4 и минималне месечне потрошње. 

Уколико две или више понуда имају исту цену предност ће имати понуђач који понуди 

нижу цену пакета 4.  

Уколико две или више понуда имају исту цену предност ће имати понуђач који понуди 

нижу цену пакета 3. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, једнаку цену пакета 4 и 

једнаку цену пакета 3. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 

величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 

један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења путем жреба“. 

 

Након објављивања овог Обавештења о измени конкурсне документације на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца следи објављивање Измењене и 

допуњене конкурсне документације. 

 

 

 У Бајиној Башти, 

дана 21.02.2019. год. 

 

 

С поштовањем,   

  Комисија за јавну набавку 

број У МВ 18/19 

   

 

 


