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На основу члана 63. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) комисија сачињава  

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Јавна набавка услуга - Услуга фиксне и мобилне телефоније, набавка 

обликована према партијама ЈНМВ 9/2017 

У следећем: 

      а) На страни 18/38 и 19/38 конкурсне документације у делу:  

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
ПАРТИЈА 1. Услуге фиксне телефоније 
 
Избор најповољније понуде за партију 1 ће се извршити применом критеријума 
„Економски најповољнија понуда“.  
 

1. Цена месечне претплате, накнада по телефонском броју – 
максимално 20 пондера 

 
2. Цена разговора ка фиксним бројевима,  у минутима - 
максимално 40 пондера 

 
3. Цена  разговора  ка  мобилним  бројевима,  у  минутима  –  
максимално 40 пондера 

 
Укупно (максимално) - 100 пондера 

 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА: 
 

1. Цена месечне претплате, накнада по телефонском 
броју – максимално 20 пондера 
 
По формули: Најнижа понуђена цена x 20 

Понуђена цена 
 

2. Цена разговора ка фиксним бројевима, у минутима– 
максимално 40 пондера 

 
По формули: Најнижа понуђена цена x 40 

Понуђена цена 
 

3. Цена разговора ка мобилним бројевима, у минутима – 
максимално 40 пондера 

 



По формули: Најнижа понуђена цена x 40 
Понуђена цена 

 
Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се 
користити износ 0,01 динара. 

 

Вредности ће бити рачунате на другу децималу упоређењем из 

понуђених вредности по формули. 
 

УКУПНО (МАКСИМАЛНО) 100 ПОНДЕРА  
 

Сви наведени елементи критеријума чине укупно 100 пондера. 
Наручилац ће доделити уговор понуђачу чија понуда буде остварила 
највећи број пондера. 

  
 Мења  се и гласи:  
 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
ПАРТИЈА 1. Услуге фиксне телефоније 
 
Избор најповољније понуде за партију 1 ће се извршити применом критеријума 
„Економски најповољнија понуда“.  
 

1. Цена месечне претплате, накнада по аналогном 
телефонском прикључку - максимално 10 пондера 
 

2. Цена месечне претплате, накнада за PRI ISDN прикључак –  
максимално 10 пондера 
 

3.  Цена разговора ка фиксним бројевима,  у минутима - 
максимално 40 пондера 

 
4.   Цена  разговора  ка  мобилним  бројевима,  у  минутима  –  
максимално 40 пондера 

 
Укупно (максимално) - 100 пондера 

 
 
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА: 
 

1. Цена месечне претплате, накнада по аналогном 
телефонском прикључку – максимално 10 пондера 
 
По формули: Најнижа понуђена цена по аналогном прикључку  x 10 

Понуђена цена 
 

2. Цена месечне претплате, накнада за PRI ISDN прикључак – 
максимално 10 пондера 

 



По формули: Најнижа понуђена цена за PRI ISDN прикључак за  x 10 
                  Понуђена цена 

 
3. Цена разговора ка фиксним бројевима, у минутима– 

максимално 40 пондера 
 
 

По формули: Најнижа понуђена цена x 40 
Понуђена цена 

 
4. Цена разговора ка мобилним бројевима, у минутима – 

максимално 40 пондера 
 

По формули: Најнижа понуђена цена x 40 
Понуђена цена 
 

Напомена: Уколико је понуђена цена 0,00 динара, за обрачун ће се 
користити износ 0,01 динара. 

 

Вредности ће бити рачунате на другу децималу упоређењем из 

понуђених вредности по формули. 
 

УКУПНО (МАКСИМАЛНО) 100 ПОНДЕРА  
 

Сви наведени елементи критеријума чине укупно 100 пондера. 
Наручилац ће доделити уговор понуђачу чија понуда буде остварила 
највећи број пондера.  

 
 

б) На страни 12/38 конкурсне документације у делу:  

Понуду доставити на адресу: Факултет технуичких наука у Чачку, Светог Саве 
65, 32000 Чачак, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга фиксне и 
мобилне телефоније– ЈНМВ 9/2017, понуда за Партију 1 / Партију 2 - НЕ 
ОТВАРАТИ” Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 06. 11. 2017.  године до  10:00 часова.  
 
Мења  се и гласи:  
 

Понуду доставити на адресу: Факултет технуичких наука у Чачку, Светог Саве 
65, 32000 Чачак, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга фиксне и 
мобилне телефоније– ЈНМВ 9/2017, понуда за Партију 1 / Партију 2 - НЕ 
ОТВАРАТИ” Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 07. 11. 2017.  године до  10:00 часова.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

в) На страни 29/38 конкурсне документације у делу:  

1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Партија 1. УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 

Р.бр Услуга 
Понуђена 
цена без 

ПДВ-а 

Понуђена 
цена са 
ПДВ-ом 

1. 
Цена месечне претплате, накнада по 
телефонском броју 

  

2. 
Цена разговора ка фиксним бројевима, у 
минутима  

  

3. 
Цена  разговора  ка  мобилним  бројевима,  
у  минутима   

  

   
 
    Рок важења понуде: ______________________________________ 
 
    Рок и начин плаћања:_____________________________________ 
 
 
Понуђене цене морају бити заокружене на 2 децимале и изражене у 
динарима без ПДВ-а. 
Најниже понуђене цене не могу бити 0,00 динара.  
 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 

 

 
Мења  се и гласи:  
 
 

1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Партија 1. УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 

Р.бр Услуга 
Понуђена 
цена без 

ПДВ-а 

Понуђена 
цена са 
ПДВ-ом 

1. 
Цена месечне претплате, накнада по 
аналогном телефонском прикључку 

  

2.  
Цена месечне претплате, накнада за PRI 
ISDN прикључак 

  

3. 
Цена разговора ка фиксним бројевима, у 
минутима  

  

4. 
Цена  разговора  ка  мобилним  бројевима,  
у  минутима   

  

   
 



    Рок важења понуде: ______________________________________ 
 
    Рок и начин плаћања:_____________________________________ 
 
 
Понуђене цене морају бити заокружене на 2 децимале и изражене у 
динарима без ПДВ-а. 
Најниже понуђене цене не могу бити 0,00 динара.  
 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 

 

 
         

      Комисија за јавну набавку 

 


