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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-
354/15-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-354/15-2, Јавно 
предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем 
тексту: Наручилац),, у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну 
конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку: 

 
УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 
Број јавне набавке: 129/2015 

 

У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 16. 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, мења се у целости тако да сада гласи: 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољније понуде“ са следећим елементима критеријума и методологијом за доделу 
пондера за сваки од елемената критеријума:  
 
16.1. Понуђена цена - максимално 100 бодова 

 
Вредновање цена се израчунава се по следећим формулама: 
 
16.1.1 Критеријум: Цена секунде разговора ка бројевима у Теленор мрежи – 25 пондера 

Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач који понуди 
најнижу цену за секунду разговора ка бројевима у Теленор мрежи. 
Бодовање се врши по следећој формули: (Xmin/X) x 25 

при чему је: Xmin  најнижа понуђена цена, а 

 X  цена која се бодује 
 

Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке из 
претходне табеле мора бити 0,01 динар. 

 
16.1.2. Критеријум: Цена секунде разговора ка бројевима у Телеком мрежи – 25 

пондера 
Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач који понуди 
најнижу цену за секунду разговора ка бројевима у Телеком мрежи. 
Бодовање се врши по следећој формули: (Xmin/X) x 25 

при чему је: Xmin  најнижа понуђена цена, а 

X  цена која се бодује 
 
Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке из 

претходне табеле мора бити 0,01 динар. 

 
16.1.3. Критеријум: Цена секунде разговора ка бројевима у ВИП мрежи – 25 пондера 

Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач који понуди 
најнижу цену за секунду разговора ка бројевима у ВИП мрежи. 
Бодовање се врши по следећој формули: (Xmin/X) x 25 

при чему је: Xmin  најнижа понуђена цена, а   

 X  цена која се бодује 
 
Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке из 

претходне табеле мора бити 0,01 динар. 
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16.1.4. Критеријум: Цена секунде разговора ка бројевима у фиксној телефонији у 

Србији – 15 пондера 
Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач који понуди 
најнижу цену за секунду разговора ка бројевима у фиксној телефонији у Србији. 
Бодовање се врши по следећој формули: (Xmin/X) x 15 

при чему је: Xmin  најнижа понуђена цена, а 

X  цена која се бодује 
 

Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке из 
претходне табеле мора бити 0,01 динар. 

 
16.1.5. Критеријум: Цена СМС поруке – 10 пондера 

Максималан број пондера по овом критеријуму ће добити онај понуђач који понуди 
најнижу цену СМС поруке. 
Бодовање се врши по следећој формули: (Xmin/X) x 10 

при чему је: Xmin  најнижа понуђена цена, а 

X  цена која се бодује 
 
Ради могућности прецизног математичког израчунавања минимална цена за ставке из 

претходне табеле мора бити 0,01 динар. 
 

Заокруживање добијених пондера вршиће се на две децимале. 
 

 


