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Република Србија  

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

Ул.Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/1-55/2017 

Дана: 15.5.2017.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2012 и 68/2015), В.Д. Начелника општинске управе општине Куршумлија доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Набавка услуга мобилне 

телефоније, број јавне набавке 55/2017 УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Предузеће за 

телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д Београд, ул. Таковска број 2, 11000 Београд, 

ПИБ 100002887, мат.број 17162543, број рачуна 160-600-22, заступник Предраг Ћулибрк, 

као најповољнијем понуђачу, по понуди број III-404/1-55-1 од 15.5.2017.године.  

Укупно уговорена цена износи 583.333,00 динара без пдв-а, односно 700.000,00 

динара са пдв-ом. 

Укупна понуђена јединична цена износи:  
1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ: 0,01 динара без ПДВ-а (по 

минуту), односно 0,012 динара са ПДВ-ом; 

2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР: 2,94 динара без ПДВ-а (по 

минуту), односно 3,53 динара са ПДВ-ом; 

3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП: 0,01 динара без ПДВ-а (по минуту), 

односно 0,012 динара са ПДВ-ом; 

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje: 0,01 динара без ПДВ-а (по минуту), 

односно 0,012 динара са ПДВ-ом; 

5. Цeнa СMС пoрукa у дoмaћeм сaoбрaћajу нaкoн пoтрoшeних 50 бeсплaтних: 0,01 динара без 

ПДВ-а (по минуту), односно 0,012 динара са ПДВ-ом; 

 

Ову одлуку у року од три дана објавити на Пoрталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 05.5.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности број III-404/1-55/2017, за јавну набавку услуга – Набавка услуга 

мобилне телефоније. 

Укупна процењена вредност у оквиру предметне јавне набавке износи 583.333,00 

динара без ПДВ-а. 

Ознака за предметну јавну набавку у речнику јавне набавке: 64212000 Услуге мобилне 

телефоније. 

Дана 05.5.2017. године наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки (шифра 1471817) и интернет страни наручиоца: www.kursumlija.org, у складу 

са чланом 57. ЗЈН.  

http://www.kursumlija.org/
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До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 (две) понуде. 

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање 

понуда и саставила извештај. 

У извештају о стручној оцени понуда, бр. III-404/1-55/2017 од 15.5.2017. године, 

комисија за јавне набавке, констатовала је следеће: 

 
Благовремено тј. до времена предвиђеног за подношење понуда приспело је 2 (две) 

понуде и то:   

 

1. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д Београд, ул. Таковска број 2, 11000 

Београд, ПИБ 100002887, мат.број 17162543, број рачуна 160-600-22, заступник Предраг 

Ћулибрк. 

 

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д Београд нуди да услуге мобилне 

телефоније за потребе општине Куршумлија, извршава по следећим условима:  

 

1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ 

 

Цена без ПДВ-а                                         0,01 динара (по минуту) 

ПДВ                                                            0,002 динара 

Цена са ПДВ-ом                                        0,012 динара 

 

2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР 

 

Цена без ПДВ-а                                         2,94 динара (по минуту) 

ПДВ                                                            0,59 динара 

Цена са ПДВ-ом                                        3,53 динара 

  

3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП 

 

Цена без ПДВ-а                                         0,01 динара (по минуту) 

ПДВ                                                            0,002 динара 

Цена са ПДВ-ом                                        0,012 динара 

 

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje 

 

Цена без ПДВ-а                                         0,01 динара (по минуту) 

ПДВ                                                            0,002 динара 

Цена са ПДВ-ом                                        0,012 динара 

 

5. Цeнa СMС пoрукa у дoмaћeм сaoбрaћajу нaкoн пoтрoшeних 50 бeсплaтних 

 

Цена без ПДВ-а                                         0,01 динара (по једном СМС-у) 

ПДВ                                                            0,002 динара 

Цена са ПДВ-ом                                        0,012 динара 
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 Услови плаћања: Плаћање се врши у року од 20 дана од дана фактурисања (према усвојеној 

понуди), на основу фактуре коју испоставља продавац, преко текућег рачуна који буде назначен у 

фактури. 

 

 Рок важења понуде: 30 дана од дан отварања понуда.  

 

 Цена обaвeзне мeсeчне прeтплaте пo брojу: 50,00 динара без ПДВ-а. 

 

 Гарантни рок за мобилне апарате износи: 2 године.  

 

 Сервис, резервни делови и материјал за текуће одржавање мобилних апарата обезбеђени су у 

гарантном року, односно у периоду важења уговора код сервисера: 

Телеком Србија, PROMOBI SERVISNI CENTAR, Телеком Србија,  BERGAM SERVIS, MOBIS 

ELECTRONICS SERVISNI CENTAR, CT COMPUTERS. 

 

 Комисија је са посебном пажњом прегледала понуду овог понуђача, те је исту оценила као 

одговарајућу и  прихватљиву.    

 

2. „Теленор“ Д.О.О. Београд, ул. Омладинских бригада број 90, 11070 Нови Београд, ПИБ 

104318304, мат.број 20147229, број рачуна 265-1040310000497-22, заступник Ingeborg Ofsthus. 

 

 „Теленор“ Д.О.О. Београд нуди да услуге мобилне телефоније за потребе општине 

Куршумлија, извршава по следећим условима:  

 

1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ 

 

Цена без ПДВ-а                                         3,33 динара (по минуту) 

ПДВ                                                            0,67 динара 

Цена са ПДВ-ом                                        4,00 динара 

 

2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР 

 

Цена без ПДВ-а                                         0,00 динара (по минуту) 

ПДВ                                                            0,00 динара 

Цена са ПДВ-ом                                        0,00 динара 

 

 3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП 

 

Цена без ПДВ-а                                         0,00 динара (по минуту) 

ПДВ                                                            0,00 динара 

Цена са ПДВ-ом                                        0,00 динара 

 

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje 

 

Цена без ПДВ-а                                         0,00 динара (по минуту) 

ПДВ                                                            0,00 динара 

Цена са ПДВ-ом                                        0,00 динара 

 

5. Цeнa СMС пoрукa у дoмaћeм сaoбрaћajу нaкoн пoтрoшeних 50 бeсплaтних 
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Цена без ПДВ-а                                         0,00 динара (по једном СМС-у) 

ПДВ                                                            0,00 динара 

Цена са ПДВ-ом                                        0,00 динара 

 

 

Услови  плаћања: Плаћање се врши у року од 20 дана од дана фактурисања (према усвојеној 

понуди), на основу фактуре коју испоставља продавац, преко текућег рачуна који буде назначен у 

фактури. 

 

Рок важења понуде: 30 дана од дан отварања понуда.  

 

Цена обaвeзне мeсeчне прeтплaте пo брojу: 50,00 динара без ПДВ-а. 

 

Гарантни рок за мобилне апарате износи: 2 године.  

 

Сервис, резервни делови и материјал за текуће одржавање мобилних апарата обезбеђени су у 

гарантном року, односно у периоду важења уговора код сервисера: 

ProMobi servisni centar, BG ELEKTRONIK, BERGAM SERVIS, KIM-TEC SERVIS, CT 

Computers, MOBIS-electronic servisni centar, PIN Computers, NEPO SYSTEM. 

 

 Сходно напомени наведеној у тексту конкурсне документације, на странама 9/36, одељак 5 

„КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА“ и 13/36 одељак 6.1. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“,  конкурсне 

документације III-404/1-55/2017 од 05.5.2017.године, истиче се да: 

- Све цене  у пoнуди за сваки од критеријума треба да буду заокружене на две децимале. 

- Уколико понуђач понуди јединичну цену за неки од критеријума (Цeнa минутa рaзгoвoрa 

према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ, ТЕЛЕНОР или ВИП, цена минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe 

тeлeфoниje, цена СMС пoруке) од 0,00 динара Наручилац ће због рангирања понуда, такву понуду 

рачунати као цену од 0,01  динара. 

 

Понуђене цене овог понуђача за критеријуме под редним бројевима 2, 3, 4 и 5, где је понуђач 

навео цену у износу од 0,00 динара за понуђени критеријум, комисија ће, при додељивању пондера и 

рангирању понуда рачунати као цену од 0,01 динара, као би ову понуду било могуће рангирати. 

 

Комисија је са посебном пажњом прегледала понуду овог понуђача, те је исту оценила као 

одговарајућу и  прихватљиву.    

 

 Примљене понуде понуђача  које су оцењене као одговарајуће и прихватљиве, комисија 

рангира примењујући критеријум за оцењивање понуда „економски најповољнија понуда“ применом 

следећих критеријума и метода : 

 

Р.бр ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМ Број бодова 

(пондера) 

1.  Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ  20 

2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР 20 

3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП 20 

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje 20 

5. Цeнa СMС пoрукa у дoмaћeм сaoбрaћajу нaкoн пoтрoшeних 50 

бeсплaтних 

20 

УКУПНО 100 
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Методе оцењивања 

 

1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ 

(ПОЗИЦИЈА 1) 

Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ - мaксимaлaн брoj пoндeрa 20. 

Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин: 

                              С мin                    

               20    Х ------------- 

                           С ponuđača 

 

С мin  - најнижа цена                     

С ponuđača – понуђна цена конкретног понуђача  

 

2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР. 

(ПОЗИЦИЈА 2) 

Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР - мaксимaлaн брoj пoндeрa 20. 

Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин: 

                            С мin                    

               20    Х ------------- 

                           С ponuđača 

 

С мin  - најнижа цена                     

С ponuđača – понуђна цена конкретног понуђача  

 

 3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП. 

(ПОЗИЦИЈА 3) 

Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП - мaксимaлaн брoj пoндeрa 20. 

 

Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин: 

                            С мin                    

               20    Х ------------- 

                           С ponuđača 

С мin  - најнижа цена                     

С ponuđača – понуђна цена конкретног понуђача  

 

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje. 

(ПОЗИЦИЈА 4) 

Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje - мaксимaлaн брoj пoндeрa 20. 

Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин: 

                            С мin                    

               20    Х ------------- 

                           С ponuđača 

С мin  - најнижа цена                     

С ponuđača – понуђна цена конкретног понуђача  

 

5. Цeнa СMС пoрукa у дoмaћeм сaoбрaћajу нaкoн пoтрoшeних 50 бeсплaтних. 

(ПОЗИЦИЈА 5) 

Цeнa СMС пoрукa у дoмaћeм сaoбрaћajу нaкoн пoтрoшeних 50 бeсплaтних мaксимaлaн брoj 

пoндeрa 20. 

Пондерисање за наведени елемент критеријума врши се на следећи начин: 
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                            С мin                    

               20    Х ------------- 

                           С ponuđača 

С мin  - најнижа цена                     

С ponuđača – понуђна цена конкретног понуђача  

 

 Применом напред наведених метода оцењивања за сваки од критеријума понуђачима чије су 

понуде оцењене као одговарајуће и прихватљиве, додељени су пондери и то: 

 

Понуђач: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д Београд 

 

1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ 

(ПОЗИЦИЈА 1) 

                              0,01                    

               20    Х ------------- = 20 пондера 

                              0,01 

 

2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР. 

(ПОЗИЦИЈА 2) 

                              0,01                   

               20    Х ------------- = 0,07 пондера 

                             2,94 

 

 3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП. 

(ПОЗИЦИЈА 3) 

Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП - мaксимaлaн брoj пoндeрa 20. 

 

                               0,01                    

               20    Х ------------- = 20 пондера 

                               0,01 

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje. 

(ПОЗИЦИЈА 4) 

 

                            0,01                

               20    Х ------------- = 20 пондера 

                           0,01 

 

5. Цeнa СMС пoрукa у дoмaћeм сaoбрaћajу нaкoн пoтрoшeних 50 бeсплaтних. 

(ПОЗИЦИЈА 5) 

                             0,01 

               20    Х ------------- = 20 пондера 

                             0,01 

 

 

 Понуђач: „Теленор“ Д.О.О. Београд 

 

1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ 

(ПОЗИЦИЈА 1) 

                              0,01                    

               20    Х ------------- = 0,06 пондера 

                              3,33 
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2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР. 

(ПОЗИЦИЈА 2) 

                            0,01                   

               20    Х ------------- = 20,00 пондера 

                           0,01                   

 

 3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП. 

(ПОЗИЦИЈА 3) 

Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП - мaксимaлaн брoj пoндeрa 20. 

 

                               0,01                    

               20    Х ------------- = 20,00  пондера 

                               0,01 

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje. 

(ПОЗИЦИЈА 4) 

 

                            0,01                

               20    Х ------------- = 20,00 пондера 

                           0,01 

 

5. Цeнa СMС пoрукa у дoмaћeм сaoбрaћajу нaкoн пoтрoшeних 50 бeсплaтних. 

(ПОЗИЦИЈА 5) 

                             0,01 

               20    Х ------------- = 20 пондера 

                             0,01 

 

Имајући у виду напред наведено додељивање пондера по основу унапред одређених метода 

оцењивања, комисија је саставила следећу табелу: 
Р.б

р. 

Назив понуђача Бр. Пондера по 

критеријуму: 

Цeнa минутa 

рaзгoвoрa према 

мрeжи 

oпeрaтeрa 

ТЕЛЕКОМ 

Бр. Пондера 

по 

критеријуму: 

Цeнa минутa 

рaзгoвoрa 

према мрeжи 

oпeрaтeрa 

ТЕЛЕНОР 

Бр. Пондера по 

критеријуму: 

Цeнa минутa 

рaзгoвoрa према 

мрeжи 

oпeрaтeрa ВИП 

Бр. Пондера по 

критеријуму: 

Цeнa минутa 

рaзгoвoрa кa 

брojeвимa 

фикснe 

тeлeфoниje  

Бр. Пондера по 

критеријуму: 

Цeнa СMС 

пoрукa у 

дoмaћeм 

сaoбрaћajу 

нaкoн 

пoтрoшeних 50 

бeсплaтних 

 

 

Укупан број 

пондера 

 

1. „Телеком 

Србија“ А.Д 

Београд „ 

20,00 0,07 20,00 20,00 20,00 80,07 

2 „Теленор“ 

Д.О.О. 

Београд 

0,06 20,00 20,00 20,00 20,00 80,06 

 

Комисија је, сходно извршеном оцењивању понуда, рангирала понуде на следећи начин: 

Р.б

р. 

Назив 

понуђача 

Бр. Пондера по 

критеријуму: 

Цeнa минутa 

рaзгoвoрa према 

мрeжи 

oпeрaтeрa 

ТЕЛЕКОМ 

Бр. Пондера 

по 

критеријуму: 

Цeнa минутa 

рaзгoвoрa 

према мрeжи 

oпeрaтeрa 

ТЕЛЕНОР 

Бр. Пондера по 

критеријуму: 

Цeнa минутa 

рaзгoвoрa према 

мрeжи 

oпeрaтeрa ВИП 

Бр. Пондера по 

критеријуму: 

Цeнa минутa 

рaзгoвoрa кa 

брojeвимa 

фикснe 

тeлeфoниje  

Бр. Пондера по 

критеријуму: 

Цeнa СMС 

пoрукa у 

дoмaћeм 

сaoбрaћajу 

нaкoн 

пoтрoшeних 50 

бeсплaтних 

 

 

Укупан број 

пондера 

 

1. „Телеком 

Србија“ А.Д 

Београд „ 

20,00 0,07 20,00 20,00 20,00 80,07 

2 „Теленор“ 

Д.О.О. 

Београд 

0,06 20,00 20,00 20,00 20,00 80,06 
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