
                    
  

 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Влада АП Војводине 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 2100826 F: +381 21 2100831 
office.uprava@vojvodina.gov.rs 
www.uprava.vojvodina.gov.rs 

 БРОЈ: 404-114/2014 ДАТУМ: 15.05.2014. год 
 
 
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник РС» број 124/2012) Комисија за јавну набавку образована Решењем 
директора Управе за заједничке послове покрајинских органа број: 404-
114/2014 од 07.04.2014. године с а ч и н и л а  ј е  
 

 
I ИЗМЕНE КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

за јавну набавку услуга - услуга мобилне телефоније 
 -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 

ЈНОП 14/2014 
 

 Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку услуга –
мобилне телефоније, ЈНОП 14/2014, и то: 
 

1. У Конкурсној документацији на страни 6/56 „3) Врста, техничке 
карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова и 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, евенуталне додатне услуге 
и сл.“ под тачком 3)1) „врста техничке карактеристике (спецификација)“ у 
ставу 3. после датума 17.12.2014.године додаје се текст који гласи „под истим 
условима као и набавка 603 SIM картица“. 

 
2. У конкурсној документацији на страни 19/56  под тачком 9.) 

подтачка 9.4. „Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде“ 
додаје се нова алинеја која гласи:„ 96 картица које ће се прикључити у 
децембру 2014.године биће под истим условима као и 603 SIM картице, за 
максималан износ претплате до 600 динара без ПДВ“. 

 
3. У конкурсној документацији на страни 31/56 у Обрасцу понуде под 

тачком 4) предмет, цена и остали подаци релевантни за закључење уговора 
на крају табеле додаје се текст „96 картица које ће се прикључити у 
децембру 2014.године  биће под под истим условима као и 603 SIM картице, 
за максималан износ претплате до 600 динара без ПДВ“ 
 

 
4. У конкурсној документацији на страни 46/56 под тачком 9.1. 

Образац структуре понуђене цене под тачком 1. „Цена саобраћаја у земљи за 
603 СИМ картице, за максималан износ претплате до 600 динара без ПДВ  ка 
оператерима наведеним у табели“, иза речи 603 SIM картице додаје се нови 
текст који гласи "+ 96 SIM картица које ће се прикључити  после 
17.12.2014.године“. 



                    
  

 
Нови oбразац понуде и нов образац структуре цене су саставни део 

ових измена конкурсне документације и понуђачи су дужни да понуду 
доставе на новом обрасцу понуде и да доставе нов образац структуре цене у 
супротном ће се понуда одбити као неприхватљива. 
 

Измену конкурсне документације  без одлагања објавити на Порталу 
јавних набавки и интернет станици наручиоца.



                    
  

 

7) НОВ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 

17.04.2014. године и  
Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
(подаци из извода АПР) 

Пословно име: 
 
 
 

Скраћено пословно име: 
 
 

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина: 
 
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина: 
 
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 
 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (*лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 
 *  * 

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  
 
 

Назив делатности: 

Назив банке и  
број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико 
се не достављају уз понуду): 

  

 



                    
  

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  

- самостално 

- као заједничка понуда групе 
понуђача:* 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду 

- као понуда са подизвођачем: 

Назив и седиште: 
Проценат укупне вредности 

набавке која ће се 
поверити поизвођачу: 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

   

   

   

   

   

НАПОМЕНА:  
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца 
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из 
групе понуђача.  
•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца 
понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о 
подизвођачима.  

 
3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА 
(НАПОМЕНА: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

 
____________ дана од дана отварања понуда 
 

 



                    
  

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

Предмет: УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

Укупна цена без ПДВ: 
Највише до  16.083.000,00 динара без пдв-а.  
Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из 
понуде и стварно пруженим услугама. 

Рок и начин плаћања:   
Месечно,  у року од 30 дана, по пријему исправно 
сачињеног рачуна 

Понуђач је у Регистру 
понуђача:  

(заокружити понуђен одговор) 

ДА НЕ 

успостава везе је 0 динара ДА НЕ 

сви разговори тарифирају се 
у секундама (1/1) без 
заокруживања; 

ДА НЕ 

заузећа позива и позиви на 
које није одговорено се не 
тарифирају; 

ДА НЕ 

VPN - (корисничка мрежа 
наручиоца 649+96 SIM 
картица) саобраћај - 0 
дин/мин, неограничено; 

ДА НЕ 

омогућено задржавање 
нумерације постојећих 
бројева; 

ДА НЕ 

у случају промене оператера, 
трошкови преноса бројева на 
терет изабраног оператера; 

ДА НЕ 

бесплатни позиви 
специјалних служби 
(полиција, ватрогасци, 
служба хитне медицинске 
помоћи) 

ДА НЕ 

бесплатни позиви сервисних 
бројева изабраног оператера 
за овлашћене бројеве 

ДА НЕ 

понуђене цене су фиксне у 
динарском износу за време 
трајања уговорног периода 

ДА НЕ 

уговорне обавезе по издатим 
мобилним телефонима у 
склопу додељеног буџета 
морају бити усаглашене са 
датумом истека уговора 
 

ДА НЕ 



                    
  

најмање 150 MB бесплатног 
интернета по броју 

ДА НЕ 

најмање 30 бесплатних SMS 
порука по броју 

ДА НЕ 

најмања понуђена количина 
DATA саобраћаја на интернет 
картицама за дефинисану 
претплату је 1GB  по броју 

ДА НЕ 

96 картица које ће се 
прикључити у децембру 
2014.године  биће под под 
истим условима као и 603 SIM 
картице, за максималан износ 
претплате до 600 динара без 
ПДВ 

ДА НЕ 

1 
Цена саобраћаја у земљи за 603 SIM картица, за максималан износ 
претплате до 600 динара без ПДВ ка оператерима наведеним у табели  
Напомена: Најнижа могућа понуђена цена је 0.01 дин због применљивости формуле 

  Назив Јед. мере Количина 
Цена по јед. 
мере без ПДВ 

Стопа ПДВ 
(У %) 

1.1 Telenor минут 1    

1.2 MTS минут 1    

1.3 VIP минут 1    

1.4 
Фиксне телефонске 
линије 

минут 1    

1.5 Претплата паушал 1    

      

2 Интернет на VOICE картицама 

    Понуђач је у обавези да заокружи 

2.1  
Неограничен интернет саобраћаја по 
броју, за 0 дин 

ДА НЕ 

 2.2 
1 GB интернет саобраћаја по броју за 0 
дин 

ДА НЕ 

 2.3 
Мање од 1 GB интернет саобраћаја по 
броју, за 0 дин  

ДА 
 

НЕ 

3 
Цена саобраћаја у земљи за 46 SIM картица, за максималан износ претплате 
100 дин без ПДВ 
Напомена: Најнижа могућа понуђена цена је 0.01 дин због применљивости формуле 

  Назив Јед. мере Количина 
Цена по јед. 
мере без ПДВ 

Стопа ПДВ 
(У %) 

3.1 Telenor минут 1   

3.2 MTS минут 1   

3.3 VIP минут 1   

3.4 
Фиксне 
телефонске линије 

минут 1   

4  SMS поруке 

4.1 
Неограничен број SMS порука по броју, 
по цени 0 дин 

ДА НЕ 



                    
  

50 SMS порука по броју, по цени 0 дин ДА НЕ 

Мање од 50 SMS порука по броју, по 
цени 0 дин 

ДА НЕ 

 јединица мере количина 
Цена по јед. 
мере без ПДВ 

Стопа ПДВ 
(У %) 

4.2 

Цена SMS поруке 
по истрошеним 
порукама по цени 
0дин 

порука 1   

4.3 

Цена 
интернационалне 
SMS поруке по 
броју  

порука 1   

5 
Буџет за куповину мобилних телефона 
Напомена: Минималан понуђени буџет за куповину мобилних телефона је 
2.080.000,00 динара без ПДВ-а 

  

Назив Јед. мере Количина 
Цена по јед. 
мере без ПДВ 

Стопа ПДВ 
(У %) 

Буџет за куповину 
мобилних телефона 

паушал 1   

6 Интернет на 48 DATA картицама 

  
  

 Понуђач је у обавези да заокружи 

2 GB интернет и више саобраћаја по 
броју при пуној брзини. По потрошеном 
интернет саобраћају од 2 GB 
неограничен интернет саобраћај при 
смањеној брзини 

ДА НЕ 

Мање од 2GB интернет саобраћаја по 
броју при пуној брзини. По потрошеном 
дефинисаном интернет саобраћају 
неограничен интернет саобраћај при 
смањеној брзини 

ДА  
 

НЕ 

 
  
 

 
ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 
      (потпис овлашћеног лица) 

 
 



                                                                                      

9) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
9.1. НОВ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
ПОНУЂАЧА ______________________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци услуга мобилне телефоније 
 

1 
Цена саобраћаја у земљи за 603 SIM картица + 96 SIM картица које ће се прикључити  после 
17.12.2014.године, за максималан износ претплате до 600 динара без ПДВ ка оператерима 
наведеним у табели  

  Напомена: Најнижа могућа понуђена цена је 0.01 дин без ПДВ због применљивости формуле 

  Назив 
Јед. 
мере 

Количина 
Цена по јед. 
мере без ПДВ 

Стопа 
пдв-а 
(у %) 

Цена по јед. 
мере са ПДВ 

1.1 Telenor минут 1      
1.2 MTS минут 1      
1.3 VIP минут 1      
1.4 Фиксне телефонске линије минут 1      
1.5 Претплата паушал 1      

2 Интернет на VOICE картицама 

    Понуђач је у обавези да заокружи коју опцију нуди 

  
Неограничен интернет саобраћаја 
по броју, за 0 дин 

ДА НЕ 

  
1 GB интернет саобраћаја по броју 
за 0 дин 

ДА НЕ 

  
Мање од 1 GB интернет саобраћаја 
по броју, за 0 дин 

ДА НЕ 

3 Цена саобраћаја у земљи за 46 SIM картица, за максималан износ претплате 100 дин без ПДВ 



                                                                                      

  Напомена: Најнижа могућа понуђена цена је 0.01 дин без ПДВ због применљивости формуле 

  Назив 
Јед. 
мере 

Количина 
Цена по јед. 
мере без 
ПДВ 

Стопа 
пдв-а  
(у %) 

Цена по јед. 
мере са ПДВ 

3.1 Telenor минут 1      
3.2 MTS минут 1      
3.3 VIP минут 1      
3.4 Фиксне телефонске линије минут 1      

4  SMS поруке 

4.1 
Број SMS порука по броју, по 

цени 0 дин 
Понуђач је у обавези да заокружи коју опцију нуди 

  
Неограничен број SMS порука по 
броју, по цени 0 дин 

ДА НЕ 

  
50 SMS порука по броју, по цени 0 
дин 

ДА НЕ 

  
Мање од 50 SMS порука по броју, 
по цени 0 дин 

ДА НЕ 

--------------------------------------------- 
Јед. 
мере 

Количина 
Цена по јед. 
мере без 
ПДВ 

Стопа 
пдв-а  
(у %) 

Цена по јед. 
мере са ПДВ 

4.2 
Цена SMS поруке по истрошеним 
порукама по цени 0 дин 

порука 1   
   

4.3 
Цена интернационалне SMS поруке 
по броју  

порука 1      

5  Буџет за куповину мобилних телефона 

  Напомена: Минималан понуђени буџет за куповину мобилних телефона је 2.080.000,00 динара без ПДВ-а 



                                                                                      

  Назив 
Јед. 
мере 

Количина 
Цена по јед. 
мере без 
ПДВ 

Стопа 
пдв-а 
(у %) 

Цена по јед. 
мере са ПДВ 

  
Буџет за куповину мобилних 
телефона 

паушал 1      
  

6 Интернет на 48 DATA картицама 

    
Понуђач је у обавези да заокружи 

коју опцију нуди 

  

2 GB интернет и више саобраћаја 
по броју при пуној брзини. По 
потрошеном интернет саобраћају 
од 2 GB неограничен интернет 
саобраћај при смањеној брзини 

ДА НЕ 

  

Мање од 2GB интернет саобраћаја 
по броју при пуној брзини. По 
потрошеном дефинисаном интернет 
саобраћају неограничен интернет 
саобраћај при смањеној брзини 

ДА НЕ 

 НАПОМЕНА: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цена из разлога  
што су цене фиксне (на основу учешћа трошкова материјала, рада, енергената), те није потребно наводити/дати  
процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром на то да тај податак није неопходан 
 
 

М.П._________________________ 
потпис овлашћеног лица 

 
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси група понуђача  образац структуре цене потписује и оверава  печатом члан групе понуђача – носилац посла 
 

 
                                                                                                            


