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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево 
Смедерево 
Народног фронта 4 
Број: М2019-23/14 
01.11.2019. 
 
 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/12, 
14/2015 и 68/2015), вд директора наручиоца ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, дана 
01.11.2019. године доноси следећу: 
 
 
 

ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
 
   

 Додељује се уговор за јавну набавку услуге мобилне телефоније понуђачу Телеком 
Србија  АД, Таковска бр. 2, 11000 Београд. 
 

Закључити уговор на вредност до процењене вредности набавке. 
 
Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року 

од три (3) дана од дана доношења. 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Наручилац је дана 15.10.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности број М2019-23/2, за јавну набавку услуге мобилне телефоније, 
ознака из општег речника набавке 64212000 (услуге мобилне телефоније). 

Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
 Процењена вредност јавне набавке из Плана јавних набавки за 2019. годину је 
2.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 За наведену јавну набавку објављен је позив на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Наручиоца. 

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца пристигле су понуде два 
(2) понуђача. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 
стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 

 
У Извештају о стручној оцени понуда број М2019-23/12 од 30.10.2019. године, 

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 
 
 
Број под којим је понуда заведена: М2019-23/9 од 23.10.2019. године у 12.00 часова 
Назив понуђача: Теленор ДОО, Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд. 
Цена разговора у националном саобраћају у оквиру мреже понуђача: 0,00  динара без ПДВ-
а /минуту  
Цена разговора у националном саобраћају ван мреже понуђача: 1,75 динара без ПДВ-а 
/минуту 
Цена смс поруке у националном саобраћају: 0,00 динара без ПДВ-а /поруци 
Цена месечне претплате по броју: 0,00  динара без ПДВ-а /комаду 
Висина минамалне месечне потрошње у укупном износу: 0,00 динара без ПДВ-а/месец 
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач 
тражи накнаду трошкова у својој понуди: Не 
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Број под којим је понуда заведена: М2019-23/10 од 23.10.2019. године у 12.40 часова 
Назив понуђача: Телеком Србија  АД, Таковска бр. 2, 11000 Београд. 
Цена разговора у националном саобраћају у оквиру мреже понуђача: 0,01  динара без ПДВ-
а /минуту  
Цена разговора у националном саобраћају ван мреже понуђача: 0,01 динара без ПДВ-а 
/минуту 
Цена смс поруке у националном саобраћају: 0,01 динара без ПДВ-а /поруци 
Цена месечне претплате по броју: 0,01  динара без ПДВ-а /комаду 
Висина минамалне месечне потрошње у укупном износу: 0,01 динара без ПДВ-а/месец 
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач 
тражи накнаду трошкова у својој понуди: Не 
 
 
 
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда: 
 

У складу са чл. 106. ст. 1. тач. 5) ЗЈН одбијена је понуда понуђача Tеленор ДОО Нови 
Београд јер понуду није могуће упоредити са другом понудом. Наручилац је у Конкурсној 
документацији на страни 13 од 28 у упутству за попуњавање обрасца структуре цене јасно 
прописао да „Све цене у понуди морају бити заокружене на две децимале. Понуђена цена 
за елементе критеријума не може бити нижа од 0,01 динара без ПДВ-а. Цена месечне 
претплате не може бити већа од 30,00 динара без ПДВ-а по броју.“ Наручилац је исто то 
прописао у конкурсној документацији на страни 25 од 28 у тачки 10. „Валута и начин на који 
мора да буде наведена и изражена цена у понуди“. Горе наведено је предвиђено у циљу 
прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке операције дељења и 
множења са нулом, а што је понуђачима било познато у фази пре подношења понуда. 
Наручилац је јасно и прецизно описао методологију доделе пондера што се своди на 
конкретизацију онога што ће се оцењивати, као и на који начин. Оваквим поступањем 
понуђачима је пружена прилика за реалну процену могућности добијања што већег броја 
пондера по сваком описаном елементу, као и да дефинишу елементе понуде који су 
предвиђени за резервне елементе критеријума, те да сходно њима припреме своје понуде у 
складу са таквим, унапред предвиђеним јасним и прецизним захтевима наручиоца. Понуђач 
није поднео Захтев за заштиту права којим се оспорава садржај конкурсне документације.  

 Понуђач је доставио понуду број 38532-2 од 23.10.2019. године заведену код 
наручиоца под бројем М2019-23/9 од 23.10.2019. године у којој је понудио следеће: 
Цена разговора у националном саобраћају у оквиру мреже понуђача: 0,00  динара без ПДВ-
а /минуту  
Цена разговора у националном саобраћају ван мреже понуђача: 1,75 динара без ПДВ-а 
/минуту 
Цена смс поруке у националном саобраћају: 0,00 динара без ПДВ-а /поруци 
Цена месечне претплате по броју: 0,00  динара без ПДВ-а /комаду 
Висина минамалне месечне потрошње у укупном износу: 0,00 динара без ПДВ-а/месец 

 
Оваквом понудом понуђач је поступио супротно упутству и захтеву из конкурсне 

документације због чега комисија његову понуду оцењује као благовремену, одговарајућу и 
неприхватљиву. 
 
Начин примене методологије доделе пондера: Критеријум за доделу уговора је 
"економски најповољнија понуда". 
 
 Рангирање понуда вршиће се на основу следећих критеријума и пондера одређених 
за те критеријуме: 
 
- цена разговора у националном саобраћају у оквиру мреже понуђача .............. 20 пондера 
- цена разговора у националном саобраћају ван мреже понуђача ...................... 20 пондера 
- цена смс поруке у националном саобраћају ........................................................ 20 пондера 
- цена месечне претплате по броју ......................................................................... 20 пондера 
-     висина минималне месечне потрошње у укупном износу .................................. 20 пондера 
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Доделу пондера за цену разговора у националном саобраћају у оквиру мреже 

понуђача комисија ће вршити тако што ће понуђачу који понуди најнижу цену разговора у 
националном саобраћају у оквиру мреже понуђача доделити максималних 20 пондера, док 
ће се број пондера осталих понуђача рачунати по обрасцу:  

 
 најнижа цена разговора у националном саобраћају у оквиру мреже понуђача x 20 
    понуђена цена разговора у националном саобраћају у оквиру мреже понуђача 
 
Најмањи број пондера по овом критеријуму је 1. 
 
 

Доделу пондера за цену разговора у националном саобраћају ван мреже 
понуђача комисија ће вршити тако што ће понуђачу који понуди најнижу цену разговора у 
националном саобраћају ван мреже понуђача доделити максималних 20 пондера, док ће се 
број пондера осталих понуђача рачунати по обрасцу:  

 
 најнижа цена разговора у националном саобраћају ван мреже понуђача x 20 
    понуђена цена разговора у националном саобраћају ван мреже понуђача 
 
Најмањи број пондера по овом критеријуму је 1. 
 
 

Доделу пондера за цену смс поруке у националном саобраћају комисија ће 
вршити тако што ће понуђачу који понуди најнижу цену смс порука у националном 
саобраћају у оквиру мреже понуђача доделити максималних 20 пондера, док ће се број 
пондера осталих понуђача рачунати по обрасцу:  

 
 најнижа цена смс порука у националном саобраћају x 20 
    понуђена цена смс порука у националном саобраћају 
 
Најмањи број пондера по овом критеријуму је 1. 
 
 

Доделу пондера за цену месечне претплате по броју комисија ће вршити тако што 
ће понуђачу који понуди најнижу цену месечне претплате по броју доделити максималних 20 
пондера, док ће се број пондера осталих понуђача рачунати по обрасцу:  

 
 најнижа цена месечне претплате по броју x 20 
   понуђена цена месечне претплате по броју 
 
Најмањи број пондера по овом критеријуму је 1. 

 
 
Доделу пондера за висину минималне месечне потрошње у укупном износу 

комисија ће вршити тако што ће понуђачу који понуди најнижу цену минималне месечне 
потрошње у укупном износу доделити максималних 20 пондера, док ће се број пондера 
осталих понуђача рачунати по обрасцу:  

 
 најнижа минимална месечна потрошња x 20 
   понуђена минимална месечна потрошња 
 
Најмањи број пондера по овом критеријуму је 1. 
 
 
 
 
 
 
 




