
 

На основу члана 55. став 1. тачка 8, члана 57 и 116. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

Општинска управа Општине Куршумлија 

ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

За јавну набваку мале вредности број 54/2019 

 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Општинска управа Општине Куршумлија  

 

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија 

 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: www.kursumlija.org 

 

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Градска и општинска управа 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Јавна набавка мале вредности. 

 

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Услуге. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

Предмет јавне набавке је: Набавка услуга мобилне телефоније. 

Ознака из општег речника набавке: 64212000 Услуге мобилне телефоније. 

 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ: 916.667,00 динара без ПДВ-а. 

Укупна понуђена јединична цена износи:  

1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ: 0,01 динара без ПДВ-а (по 
минуту), односно 0,01 динара са ПДВ-ом; 
2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР: 0,01 динара без ПДВ-а (по 
минуту), односно 0,01 динара са ПДВ-ом; 
3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП: 0,01 динара без ПДВ-а (по 
минуту), односно 0,01 динара са ПДВ-ом; 
4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje: 0,01 динара без ПДВ-а (по 
минуту), односно 0,01 динара са ПДВ-ом; 
5. Цeнa СMС пoрукa у дoмaћeм сaoбрaћajу нaкoн пoтрoшeних 50 бeсплaтних: 0,00 

динара без ПДВ-а (по минуту), односно 0,00 динара са ПДВ-ом. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:   

Избор између достављених прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума 
„економски најповољнија понуда“. 

 
Елементи критеријума 

 
Уколико су испуњени сви услови из Закона о јавним набавкама и сви захтеви 

наведени у конкурсној документацији, избор економски најповољније понуде вршиће се 
оцењивањем и рангирањем понуда према следећим елементима критеријума: 

 

Р.бр ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМ Број бодова 

(пондера) 

1.  Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ  20 

http://www.kursumlija.org/


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 

 

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА:  2 (два) 

 

Највиша понуђена цена:  

1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ 

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

2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР 

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

 3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП 

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

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje 

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

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

Цена без ПДВ-а:  0,00   динара (по једном СМС-у) 

 

Најнижа понуђена цена:  

1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ 

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

2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР 

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

 3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП 

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

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje 

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

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

Цена без ПДВ-а:  0,00   динара (по једном СМС-у) 

 

Највиша понуђена цена код прихватљиве понуде:   

1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ 

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

2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР 

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

 3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП 

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

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje 

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

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

Цена без ПДВ-а:  0,00   динара (по једном СМС-у) 

 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

1. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕКОМ 

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

2. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ТЕЛЕНОР 



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

 3. Цeнa минутa рaзгoвoрa према мрeжи oпeрaтeрa ВИП 

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

4. Цeнa минутa рaзгoвoрa кa брojeвимa фикснe тeлeфoниje 

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

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

Цена без ПДВ-а:  0,00   динара (по једном СМС-у) 

 

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 25.06.2019. године 

 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА: 03.07.2019. године. 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ:  

Уговор је закључен са: „Теленор“ доо Београд из Београда  ул. Омладинских бригада 

број 90, ПИБ 104318304, мат.број 20147229, број рачуна 265-1040310000497-22, 

заступник Софија Лилић, као најповољнијем понуђачу, по понуди број III-404/1-54-2 од 

13.06.2019.године, као најповољнијем понуђачу. 

Добављач наступа самостално. 

 

ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА: На одређено време, на годину дана од дана 

потписивања уговора. 

 

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:  

Повећање обима предмета набавке у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним 

набавкама, 

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:  
Одлука о додели уговора донета је на основу извшеног жребања понуда јер су 
јединичне цене понуђача дате у понудама исте.  
Уговор је од стране наручиоца потписан и заведен дана 03.7.2019.године, након чега је 
достављен изабраном понуђачу на потпис и завођење, а потписани уговор је овлашћено 
лице понуђача доставило наручиоцу дана 24.7.2019.године, без заводног печата  о 
информацији датума када је уговор потписао понуђач не постоји.  

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  

Службеник за јавне набавке: 

е-mail адреса: javnenabavke@kursumlija.org, 

Факс: 027-381-785   
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