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      На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника градске општине Вождовац о покретању 

отвореног поступка јавне набавке услуга који се односи на „Услуге мобилне телефоније“, I бр 

404-183/16  од 20.12.2016. по Позиву бр 404-183/16 и на основу чл. 55 Статута градске општине 

Вождовац ("Сл. лист града Београда", бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13, 55/16), Председник 

Градске општине Вождовац доноси 

 

                                

                                                            О  Д  Л  У  К  У 

                                                          о додели уговора 

 

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачу „VIB MOBILE“ д.о.о. Београд, Ул. 

Милутина Миланковића бр 12, број понуде: 31707 од 19.01.2017.  

 

 

                                               О б р а з л о ж е њ е 

   

 

          Одлуком председника Градске општине Вождовац I бр 404-183/16 од 

20.12.2016 покренут је отворени поступак јавне набавке услуга који се односи  

на „Услуге мобилне телефоније“, ОРН 64212000, процењене вредности до 

4.200.000,00   динара без ПДВ-а (у даљем тексту: предметна јавна набавка), коју 

спроводи Комисија за јавне набавке. Уговор се закључује на период до три 

године. Процењена годишња вредност је до 1.400.000,00 динара без ПДВ-а 

Дана 21.12.2016. Позив за достављање понуда под бр 404-183/16 је 

постављен на Порталу јавних набавки и сајту ГО Вождовац. У наведеном 

позиву утврђен је критеријум за избор најповољније понуде и то најнижа 

економски најповољнија понуда. Дана 23.01.2017 године је у просторијама 

Градске општине Вождовац спроводен поступак јавног отварања понуда, о чему 

је састављен Записник о отварању понуда. Отварању понуда  су присуствовали 

следећи представници понуђача: 

- „Теленор“ д.о.о. Јован Ђурић који је поднео пуномоћје бр 60/278/16 

- „Телеком“ а.д. Јелена Остојић која је поднела пуномоћје бр 26494/3-

2017 

- „Vip Mobile“ д.о.о. Горан Живановић који је поднео пуномоћје бр 

А20955. 

            Стручна оцена понуда спроведена је дана 24.01.2017.  на основу које је 

сачињен Извештај о стручној оцени понуда (у даљем тексту: Извештај).  

 

Увидом у Извештај утврђено је следеће: 

  

                  - да су понуде доставила три понуђача и то :  

 

1. ПОНУДА Бр: 404-183/16-I „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд, Ул. 

Таковска бр 2. 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-183/16- II „ТЕЛЕНОР“ д.о.о. Београд, Ул. 

Омладинских бригада бр 90. 

 

3. ПОНУДА Бр: 404-183/16-III „VIP MOBILE“ д.о.о. Београд, Ул. Милутина 

Миланковића бр 12. 
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ПРЕГЛЕД ПОНУДА: 

 

На основу извршеног прегледа понуда, а у складу са  поднетим доказима  о 

испуњености услова предвиђених чланом  75. и 76. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), утврђено је да је 

пристигло три понуде и то:   

 

 

1. ПОНУДА Бр: 404-183/16-I „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд, Ул. 

Таковска бр 2, је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

 

1) Цена минута у мрежи оператера: 

        

  је  0,01 динара без ПДВ-а 

 

 је  0,012 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Цена минута ван мреже оператера: 

        

  је  0,98 динара без ПДВ-а 

 

 је  1,18 динара са ПДВ-ом  

 

3) Цена минута ка фиксним бројевима: 

        

  је  0,01 динара без ПДВ-а 

 

 је  0,012 динара са ПДВ-ом  

 

4) Цена СМС поруке: 

        

  је  0,01 динара без ПДВ-а 

 

 је  0,012 динара са ПДВ-ом  

 

 

5) Рок и начин плаћања:  45 дана по испостављеном рачуну. 

 

6)  Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

2. ПОНУДА Бр: 404-183/16- II „ТЕЛЕНОР“ д.о.о. Београд, Ул. 

Омладинских бригада бр 90, је благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 
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1) Цена минута у мрежи оператера: 

        

  је  0,01 динара без ПДВ-а 

 

 је  0,012 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Цена минута ван мреже оператера: 

        

  је  3,96 динара без ПДВ-а 

 

 је  4,752 динара са ПДВ-ом  

 

3) Цена минута ка фиксним бројевима: 

        

  је  0,01 динара без ПДВ-а 

 

 је  0,012 динара са ПДВ-ом  

 

4) Цена СМС поруке: 

        

  је  0,01 динара без ПДВ-а 

 

 је  0,012 динара са ПДВ-ом  

 

 

5) Рок и начин плаћања:  20 дана по испостављеном рачуну. 

 

6)  Рок важења понуде: 90 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

3. ПОНУДА Бр: 404-183/16-III „VIP MOBILE“ д.о.о. Београд, Ул. 

Милутина Миланковића бр 12, је благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

Понуђач самостално подноси понуду. 

 

 

1) Цена минута у мрежи оператера: 

        

  је  0,01 динара без ПДВ-а 

 

 је  0,012 динара са ПДВ-ом  

 

 

2) Цена минута ван мреже оператера: 

        

  је  0,01 динара без ПДВ-а 
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 је  0,012 динара са ПДВ-ом  

 

3) Цена минута ка фиксним бројевима: 

        

  је  0,01 динара без ПДВ-а 

 

 је  0,012 динара са ПДВ-ом  

 

4) Цена СМС поруке: 

        

  је  0,01 динара без ПДВ-а 

 

 је  0,012 динара са ПДВ-ом  

 

 

5) Рок и начин плаћања:  30 дана по испостављеном рачуну. 

 

6)  Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА ДОДЕЛЕ ПОНДЕРА: 

 
Укупан број пондера 100  

 
 

     Цена минута у мрежи оператера..........................................25 пондера  

Ц најнижа x 25 / Ц понуђена 

- „Телеком“ а.д.: 0,01 динара без ПДВ-а= 25 пондера 

- „Теленор“ д.о.о. : 0,01 динара без ПДВ-а= 25 пондера 

- „Vip Mobile“ д.о.о. : 0,01 динара без ПДВ-а= 25 пондера 

   

 Цена минута ван мреже оператера (ван ВПН групе).......................25 пондера  

Ц најнижа x 25/Ц понуђена 

- „Телеком“ а.д.: 0,98 динара без ПДВ-а= 0,25 пондера 

- „Теленор“ д.о.о. : 3,96 динара без ПДВ-а= 0,06 пондера 

- „Vip Mobile“ д.о.о. : 0,01 динара без ПДВ-а= 25 пондера 
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 Цена минута ка фиксним бројевима у 

Србији...................................................................................................25 пондера  

                       Ц најнижа x 25/Ц понуђена 

- „Телеком“ а.д.: 0,01 динара без ПДВ-а= 25 пондера 

- „Теленор“ д.о.о. : 0,01 динара без ПДВ-а= 25 пондера 

- „Vip Mobile“ д.о.о. : 0,01 динара без ПДВ-а= 25 пондера 

 Цена СМС поруке................................ 25 пондера 

 Ц најнижа x 25/Ц понуђена 

- „Телеком“ а.д.: 0,01 динара без ПДВ-а= 25 пондера 

- „Теленор“ д.о.о. : 0,01 динара без ПДВ-а= 25 пондера 

- „Vip Mobile“ д.о.о. : 0,01 динара без ПДВ-а= 25 пондера 

 

 ОЦЕНА ПОНУДА: 

 

Приликом оцењивања свих благовремених, одговарајућих и прихватљивих  

понуда, а имајући у виду да је критеријум за избор најповољније понуде 

економски најповољнија понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила 

следећу ранг-листу у овој јавној набавци: 

 

 

1. ПОНУДА Бр: 404-183/16-III „VIP MOBILE“ д.о.о. Београд, Ул. 

Милутина Миланковића бр 12, је благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

 

1) Цена минута у мрежи оператера: 25 пондера 

        

 

2) Цена минута ван мреже оператера: 25 пондера 

        

 

3) Цена минута ка фиксним бројевима: 25 пондера 

        

 

4) Цена СМС поруке: 25 пондера 

 

Укупан број пондера: 100 пондера 
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2. ПОНУДА Бр: 404-183/16-I „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. Београд, Ул. 

Таковска бр 2, је благовремена, одговарајућа и прихватљива. 

 

 

1) Цена минута у мрежи оператера: 25 пондера 

 

 

2) Цена минута ван мреже оператера: 0,25 пондера 

        

 

3) Цена минута ка фиксним бројевима: 25 пондера 

        

 

4) Цена СМС поруке: 25 пондера 

 

        

Укупан број пондера: 75,25 пондера 
 

 

 

3. ПОНУДА Бр: 404-183/16- II „ТЕЛЕНОР“ д.о.о. Београд, Ул. 

Омладинских бригада бр 90, је благовремена, одговарајућа и 

прихватљива. 

 

 

1) Цена минута у мрежи оператера: 25 пондера 

 

 

2) Цена минута ван мреже оператера: 0,06 пондера 

        

 

3) Цена минута ка фиксним бројевима: 25 пондера 

        

 

4) Цена СМС поруке: 25 пондера 

 

        

Укупан број пондера: 75,06 пондера 
 

 

 

 

На основу писаног Извештаја о стручној оцени понуда I бр 404-183/16 од 

24.01.2017.  доносим одлуку као у диспозитиву. 

 
               

           Одлуку доставити: Комисији за јавне набавке, Одељењу за финансије, привреду, 

друштвене делатности и планирање и архиви општине Вождовац и објавити на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
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           Поука о правном леку: Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке у складу са чланом 148. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Република Србије“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015).  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ВОЖДОВАЦ 

I Број: 404-183/16  од                   24.01.2017.   

 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                       Александар Савић 

 


