
 

На основу члана 55. 57. и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15)  

 

Република Србија 

АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СПОРОВА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Теразије 23, Београд 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци бр. ЈН 1-04/19  

 

 

Назив, адреса и интернет 

страница наручиоца: 

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације, 

Теразије 23, Београд, www.avspp.gov.rs 

Врста наручиоца: Јавна агенција - остало 

Опис предмета набавке набавка услуга мобилне телефоније за потребе Aгенције 

за вођење спорова у поступку приватизације.  

Назив и ознака из општег 

речника набавке: 
услуге мобилне телефоније – 64212000. 

Уговорена вредност: Максимална вредност износи 450.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу 

уговора: 

Oдлука о додели уговора о јавној набавци донета је 

применом критеријума „економски најповољнија понуда“ 

на основу следећих елемента критеријума и њиховог 

релативног значаја: 

 1. Цена минута разговора у мрежи изабраног оператера

 20 пондера 

2. Цена минута разговора ка мрежама других мобилних 

оператера 35 пондера 

3. Цена разговора ка фиксним телефонским прикључцима

 35 пондера 

4. Цена смс поруке у домаћем саобраћају       10 пондера 

  

Број примљених понуда: 1 

Највиша понуђена цена: 

Цена минута разговора у мрежи изабраног оператера без 

ПДВ-а                              0,01 динар 

Цена минута разговора ка мрежама других мобилних 

оператера без ПДВ-а       0,01 динар 

Цена разговора ка фиксним телефонским прикључцима 

без ПДВ-а                  0,01 динар 

Цена смс поруке у домаћем саобраћају без ПДВ-а  

                                         0,01 динар 

Најнижа понуђена цена: 

 

 

 

Цена минута разговора у мрежи изабраног оператера без 

ПДВ-а                              0,01 динар 

Цена минута разговора ка мрежама других мобилних 

оператера без ПДВ-а       0,01 динар 

Цена разговора ка фиксним телефонским прикључцима 

без ПДВ-а                  0,01 динар 



Цена смс поруке у домаћем саобраћају без ПДВ-а  

                                         0,01 динар 

Највиша понуђена цена 

код прихватљивих понуда: 

Цена минута разговора у мрежи изабраног оператера без 

ПДВ-а                              0,01 динар 

Цена минута разговора ка мрежама других мобилних 

оператера без ПДВ-а       0,01 динар 

Цена разговора ка фиксним телефонским прикључцима 

без ПДВ-а                  0,01 динар 

Цена смс поруке у домаћем саобраћају без ПДВ-а  

                                         0,01 динар 

Најнижа понуђена цена 

код прихватљивих понуда: 

 

 

Цена минута разговора у мрежи изабраног оператера без 

ПДВ-а                              0,01 динар 

Цена минута разговора ка мрежама других мобилних 

оператера без ПДВ-а       0,01 динар 

Цена разговора ка фиксним телефонским прикључцима 

без ПДВ-а                  0,01 динар 

Цена смс поруке у домаћем саобраћају без ПДВ-а  

                                         0,01 динар 

Део или вредност уговора 

који ће се извршити преко 

подизвођача: 

Не наступа са подизвођачима 

Датум доношења одлуке о 

додели уговора: 
03.06.2019. године 

Датум закључења уговора: 17.06.2019. године 

Основни подаци о 

добављачу: 
„Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр. 2, матични 

број: 17162543 

Период важења уговора: годину дана или до утрошка средстава 

Околности које представљају 

основ за измену уговора: 
/ 

 


