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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-289/2014 
Датум: 23.07.2014. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

 
о закљученом уговору о јавној набавци, у отвореном поступку  

број 45/14 
 

Предмет набавке: 

Набавка услуга мобилне телефоније. 

Шифра из Општег речника набавки: 64212000 - Услуге мобилне телефоније. 
 
Уговорена вредност:  
6.666.667,00 динара без пореза на додату вредност. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Економски најповољнија понуда. 
Елементи критеријума који чине критеријум за доделу уговора, и начин бодовања 
(пондерације) су следећи: 

I) Цена услуге................................................................................70 пондера (максимално) 
II) Квалитет услуге (покривеност територије Републике Србије GSM и UMTS 
сигналом.........................................................................................30 пондера (максимално) 

 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку јавне набавке, примљене су 3 понуде. 
 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

● Понуђач ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д., ул. Таковска бр.2, 11000 Београд, понудио је укупан 
збир јединичних цена тражених услуга у износу од 0,05 дин. без ПДВ-а (најнижа понуђена 
цена) 

● Понуђач ''VIP MOBILE'' Д.О.О., ул. Омладинских бригада бр.21, 11070 Нови Београд, 
понудио је укупан збир јединичних цена тражених услуга у износу од 0,05 дин. без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена) 

● Понуђач ''TELENOR'' Д.О.О., ул. Омладинских бригада бр.90, 11070 Нови Београд, 
понудио је укупан збир јединичних цена тражених услуга у износу од 8,02 дин. без ПДВ-а 
(највиша понуђенa ценa) 

Понуде свих наведених понуђача су оцењене као прихватљиве, те наведене цене 
истовремено представљају најнижу и највишу понуђену цену међу прихватљивим 
понудама. 
 

http://www.nsz.gov.rs/
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
02.07.2014. године 
 
Датум закључивања уговора: 
18.07.2014.године 
 
Основни подаци о добављачу: 

''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д., са седиштем у Београду, ул. Таковска бр.2, матични број: 
17162543, порески идентификациони број: 100002887 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговор је закључен на период од 12 месеци или док вредност пружених услуга не досегне 
износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви. 
 

                                                                                         

Директор Сектора за 
                                                                                               материјалне ресурсе 
                                                                                              Мирослав Миладиновић                                                                                                                                                                                        


