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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д. директора 

Управе за заједничке послове покрајинских органа број 109-404-145/2020-01 од 21.05.2020. 

године с а ч и н и л а  ј е  
 
 

ИЗМЕНE И ДОПУНЕ БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА –  

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

ЈНОП 18/2020 
 

 Врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга – услуге 

мобилне телефоније (ЈНОП 18/2020), и то на следећи начин: 

 

1. У делу V - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА Конкурсне документације, на страни 

16-17/60 тачка 1. подтачка 6. мења се и након измена гласи: „ 

 

1. Квалитет сигнала мобилне телефоније 

 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 12 пондера. 

Квалитет сигнала ће се одређивати мерењем нивоа сигнала (UMTS и LTE) и то на 

следећим локацијама: 

 велика сала Скупштине АПВ, Владике Платона бб, Нови Сад,  

 хол у приземљу зграде Покрајинске владе Бул. Михајла Пупина 16, Нови 

Сад и  

 сала за седнице Покрајинске владе на 3. спрату, Бул. Михајла Пупина 16, 

Нови Сад.  

Мерење сигнала ће се извршити након отварања понуда и то истог дана када 

ће се одржати јавно отварање понуда. Јавно отварање понуда је 10.07.2020. 

године у 11:00 часова, а мерење нивоа сигнала (UMTS и LTE) ће бити извршено 

истог тог дана (10.07.2020. године) са почетком у 13:00 часова.  

У случају да неки од понуђача не присуствује мерењу, биће му додељен најмањи број 

пондера (0,5 пондера) по сигналу на i-тој локацији. Представници понуђача који 

присуствују мерењу нивоа сигнала дужни су да имају потписану пуномоћ за 

присуствовање мерењу нивоа сигнала. Мерење нивоа сигнала вршиће се помоћу 

мерних уређаја који поседују важећи сертификат или потврду од произвођача мерних 

уређаја или заступника произвођача у Србији да су мерни уређаји софтверски 

ажурирани или имају одговарајућу лиценцу важећу за ову годину или други 

одговарајући документ о техничкој исправности, при чему тај сертификат или потврда 

или други документ на основу којега се несумњиво може утврдити техничка исправност 

мерног уређаја не смеју да буду старији од годину дана од дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки. Мерне уређаје су дужни да обезбеде 

понуђачи. Након извршених мерења на свим локацијама сачиниће се збирни извештај о 

мерењу сигнала на свим локацијама Наручиоца који потписују присутни представници 

понуђача и Наручиоца. Понуђачима који не буду присуствовали мерењу нивоа сигнала 

извештај о мерењу сигнала биће послат путем мејла. 
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Укупан број пондера (K) за овај критеријум се одређује на следећи начин: 

К = К1+К2+К3 

Кi = КiUMTS+КiLTE,  i =1, 2, 3 

Кi – Број пондера на i-тој локацији 

 

КiUMTS – број пондера на i-тој локацији за UMTS(dBm) сигнал 

 Вредност измереног сигнала мобилне мреже која је најближа референтној 

вредности од -65 dBm ……………...................…………………………………..  2 пондера. 

 Следећа измерена вредност сигнала  у односу на референтну…...  1 пондер. 

 Најлошија измерена вредност сигнала у односу на референтну....  0.5 пондера. 

 

Напомена: уколико се приликом мерења нивоа сигнала измери вредност бољег квалитета 

од -65 dBm (нпр. -64 dBm, -63 dBm итд) додела пондера ће бити извршена у складу са 

наведеним начином пондерисања, али почев од најбоље измерене вредности сигнала. 

 

КiLTE – број пондера на i-тој локацији за LTE(dBm) сигнал 

 Вредност измереног сигнала мобилне мреже која је најближа референтној 

вредности од -80 dBm ……………...................…………………………………..  2 пондера. 

 Следећа измерена вредност сигнала  у односу на референтну.…...  1 пондер. 

 Најлошија измерена вредност сигнала у односу на референтну....  0.5 пондера. 

 

Напомена: уколико се приликом мерења нивоа сигнала измери вредност бољег квалитета 

од -80 dBm (нпр. -81 dBm, -82 dBm итд) додела пондера ће бити извршена у складу са 

наведеним начином пондерисања, али почев од најбоље измерене вредности сигнала.“ 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације се без одлагања објављују на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа и 

саставни су део конкурсне документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Наташа Нађ, заменик члана            

Весна Ивковић, члан         

Зоран Шпановић, члан                   

 

 


