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Измене и допуне конкурсне документације 
 
Предмет: Допуне Конкурсне документације број 5584 од 16.07.2018. године за јавну набавку У 8, 

„Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“ 
 
 
Врши се измена Конкурсне документације број 5584 од 16.07.2018. године за јавну набавку У 8 
„Телекомуникационе услуге – мобилна телефонија“, на страни 15 у делу V.14. Елементи критеријума на 
основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом: 
 

Брише се:  
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је остварио већи број пондера за критеријум цена саобраћаја у националном саобраћају 
тарифирана у секундама. 

 
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум цена 
саобраћаја у националном саобраћају тарифирана у секундама, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је остварио већи број пондера за критеријум буџет за набавку апарата.  
Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте жреб, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају 
исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум цена саобраћаја у националном саобраћају 
тарифирана у секундама и исти број пондера за критеријум буџет за набавку апарата, у том случају 
наручилац ће закључити уговор са понуђачем кога првог извуче у присуству осталих понуђача чије су понуде 
оцењене као прихватљиве. Наручилац ће водити записник о жребу. Жреб не представља критеријум за 
закључење уговора већ могућност за закључење уговора у случају када применом критеријума и резервног 
критеријума није могуће ранигирати понуде. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исти укупан број пондера и исти број пондера 
за критеријум цена саобраћаја у националном саобраћају тарифирана у секундама и исти број пондера за 
критеријум буџет за набавку апарата исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
сваки папир посебно убацити у коверту и затим коверте ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући 
само једну коверту. Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор. 
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Додаје се: 
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је остварио већи број пондера за критеријум цена саобраћаја у националном саобраћају 
тарифирана у секундама. 

 
Уколико две или више понуда имају исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум цена 
саобраћаја у националном саобраћају тарифирана у секундама, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио већи износ за буџет за набавку апарата.  
 
Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), јесте жреб, који ће се примењивати у случају када две или више понуда имају 
исти укупан број пондера и исти број пондера за критеријум цена саобраћаја у националном саобраћају 
тарифирана у секундама и исти износ за буџет за набавку апарата, у том случају наручилац ће закључити 
уговор са понуђачем кога првог извуче у присуству осталих понуђача чије су понуде оцењене као 
прихватљиве. Наручилац ће водити записник о жребу. Жреб не представља критеријум за закључење 
уговора већ могућност за закључење уговора у случају када применом критеријума и резервног критеријума 
није могуће ранигирати понуде. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача који су понудили исти укупан број пондера и исти број пондера 
за критеријум цена саобраћаја у националном саобраћају тарифирана у секундама и исти број пондера за 
критеријум буџет за набавку апарата исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
сваки папир посебно убацити у коверту и затим коверте ставити у кутију, одакле ће члан Комисије извући 
само једну коверту. Понуђачу чији назив буде у коверти биће додељен уговор. 

 
 
 

 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
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