
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
Број: 495/12 
Датум: 25.06.2019.        
 

На основу члана 107 и 108 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012,14/15,68/15), в.д директора 
Народног музеја у Београду,  доноси следећу: 
 

О  Д  Л  У  К  У   
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности – услуге коришћења мобилне телефоније за потребе Народног музеја, 

број јавне набавке: МТ-9/2019 

 
 

Уговор o jaвној набавци мале вредности услуга – услуге коришћења мобилне телефоније додељује се ТЕЛЕНОР д.о.о.  д.о.о, 

Београд, Омладинских бригада 90,Матични број: 20147229, ПИБ: 104318304, понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 
495/8 од 24.06.2019.  
                                                     

Образложење 

Наручилац је дана 11.06.2019. донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке мале вредности брoj МТ-9/2019, за јавну 
набавку  услуга – услуге коришћења мобилне телефоније.  
 

Оквирни рок за покретање поступка из Плана набавки: јун 2019, Оквирни рок за закључење уговора: јун 2019, оквирни рок за 
реализацију уговора: јун 2019 – јун 2019. 
  
За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) одређена решењем 
директора бр. 495/2 од 11.06.2019.  
 
За наведену јавну набавку наручилац је дана 11.06.2019. године објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 
и интернет страници наручиоца. 
 
Благовремено до истека рока за подношење понуда, до дана 24.06.2019. године до 15,00 часова, на адресу наручиоца приспело 
је три (3) понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: 



 
Број под којим је 

понуда заведена код 
наручиоца 

Назив или шифра понуђача Датум  пријема 
Сат 

пријема 

495/7 ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д, Београд, 
ул. Таковска бр. 2 

      24.06.2019.       14,40 

495/8 
Теленор д.о.о. Нови Београд, 
ул. Омладинских бригада 90 

 

24.06.2019.       14,48 

495/9 ВИП мобиле д.о.о, Милутина 
Миланковића 1ж 

      24.06.2019.       14,57 

 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Јавно отварање понуда обављено је дана 24.06.2019. године у 16,00 часова, у просторијама Наручиоца, Музеј Вука и Доситеја, 
Господар Јевремова бр. 21, Београд.  
  
Отварању понуда присуствовали су представници понуђача и то:  
 

1. За понуђача ТЕЛЕНОР д.о.о. Београд, Стеван Савић, ЈМБГ: 2404981722222 по пуномоћју бр. 581285/18 од 12.10.2018. године 

2. За понуђача ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд, Јелена Мићић, ЈМБГ: 0308983715367 по пуномоћју бр. 293253/2-2019 од 

24.06.2019. године 

 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом.  
 
У извештају о стучној оцени понуда број 495/11 од 25.06.2019, Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 
 

1) Подаци о јавној набавци: 

 услуге – услуге коришћења 
мобилне телефоније  



Предмет јавне набавке 

 

Редни број јавне набавке 9/2019 

Апропријација у 
буџету 

 

421414 

Процењена вредност јавне 

набавке 

(без ПДВ-a) 2.046.670,00  динара  

 

Основни подаци о понуђачима/Докази за оцену испуњености услова тражених конкурсном документацијом: 
 

 

Р.б. 

 
 

Услови за учешће у поступку и  
докази за оцену испуњености услова 

ПОНУЂАЧИ 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д ТЕЛЕНОР д.о.о.     ВИП мобиле д.о.о. 

 

1. Изјава о испуњавању  

услова из ЗЈН - ОБРАЗАЦ III  

-Да је понуђач регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

-Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

Достављен потписан и 

печатиран образац III 

Достављен потписан и 

печатиран образац III 

Достављен потписан и 

печатиран образац III 



кривична дела против животне средине, 

кривично дело примање или давање мита, 

кривично дело преваре; 

- Да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији 

Додатни услов: 

-Неопходан финансијски капацитет - да 

понуђач није био више од 6 дана неликвидан у 

року од 6 месеци пре дана слања позива за 

достављање понуда;  

-Неопходан пословни капацитет - да је 

понуђач испоручио добра која су  предмет 

набавке у минималном износу од укупно 

2.000.000,00 динара у  претходне три године 

(2016, 2017 и 2018); 

-Неопходан технички капацитет, односно да  

располаже једним возилом неопходним за 

доставу добара из предметне набавке; 

2.  Дозвола надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет набавке 

Достављена фотокопија 

важеће дозволе 

Достављена фотокопија 

важеће дозволе 

Достављена 

фотокопија важеће 

дозволе 

3. Образац изјаве о испуњености услови за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75 

и 76 ЗЈН – ОБРАЗАЦ III 

Достављен потписан и 

печатиран образац III 
Достављен потписан и 

печатиран образац III 

Достављен потписан и 

печатиран образац III 



4. Образац за оцену испуњености услова 

подизвођача - ОБРАЗАЦ IIa 
/ / / 

5.  Образац изјаве о кадровском капацитету – 

ОБРАЗАЦ IV 

Достављен потписан и 

печатиран образац IV 
Достављен потписан и 

печатиран образац IV 

Достављен потписан и 

печатиран образац IV 

6. Образац понуде / подаци о понуђачу -  

ОБРАЗАЦ VI 

Достављен потписан и 

печатиран образац понуде 
Достављен потписан и 

печатиран образац понуде 

Достављен потписан и 

печатиран образац 

понуде 

7. Образац  подаци о подизвођачу – 

ОБРАЗАЦ VII (исправно попуњен, потписан 

и оверен печатом) 

/ / / 

8. Oбразац подаци о понуђачу учеснику у 

заједничкој понуди – ОБРАЗАЦ VIII   
/ / / 

9. Модел уговора (исправно попуњен у складу са 

понудом, потписан и оверен печатом) 

Достављен исправно 

попуњен, потписан и 

печатиран модел уговора 

Достављен исправно 

попуњен, потписан и 

печатиран модел уговора 

Достављен исправно 

попуњен, потписан и 

печатиран модел 

уговора 

10. Образац трошкова припреме понуде – 

ОБРАЗАЦ X 

Достављен потписан и 

печатиран образац X 

Достављен потписан и 

печатиран образац X 

Достављен потписан и 

печатиран образац X 

11. Образац изјаве о независној понуди – 

ОБРАЗАЦ XI 

Достављен потписан и 

печатиран образац XI 

Достављен потписан и 

печатиран образац XI 

Достављен потписан и 

печатиран образац XI 

12. Образац изјаве о достављању средства 

финансијског обезбеђења – банкарске 

гаранције за добро извршење посла  - 

ОБРАЗАЦ XII 

Достављен потписан и 

печатиран образац XII 

Достављен потписан и 

печатиран образац XII 

Достављен потписан и 

печатиран образац XII 



13. Образац изјаве о поштовању обавеза из 

члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама - 

ОБРАЗАЦ XIII 

Достављен потписан и 

печатиран образац XIII 

Достављен потписан и 

печатиран образац XIII 

Достављен потписан и 

печатиран образац XIII 

 
 Економски подаци из понуда: 

 

 Економски подаци из понуде ПОНУЂАЧ 

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д ТЕЛЕНОР д.о.о.     ВИП мобиле д.о.о 

1  Број и датум понуде под 

којим је понуда заведена код 

Понуђача: 

293253/1-19 од 24.06.2019. 35431-1 од 24.06.2019. 40300-МV од 24.06.2019. 

2 Подаци из понуде који су 

одређени као елементи 

критеријума: 

   

 - Месечна претплата по 

телефонском броју (без ПДВ): 

1,00 динара 1,00 динара 1,00 динара 

 - Месечна претплата по 

телефонском броју за ВИП 1 

групу (без ПДВ): 

1,00 динара 5.999,34 динара 5.500,00 динара 

 - Месечна претплата по 

телефонском броју за ВИП 2 

групу (без ПДВ): 

10.500,00 динара 5.999,34 динара 5.500,00 динара 

 -   Позиви ка бројевима у 

мрежи понуђача ван 

1,00 динара 1,00 динара 1,00 динара 



корисничке групе Наручиоца 

(без ПДВ): 

 -   Позиви ка бројевима у 

мрежи понуђача ван 

корисничке групе Наручиоца 

ван мреже Понуђача (без 

ПДВ): 

1,00 динара 1,00 динара 1,00 динара 

 - Позиви ка фиксним 

телефонима ван корисничке 

групе Наручиоца (без ПДВ): 

1,00 динара 1,00 динара 1,00 динара 

 - Буџет за набавку мобилних 

телефона (без ПДВ): 

1.834.343,00 динара  2.041.666,67 динара 1.805.555,83 динара  

3 Други подаци из понуде:    

  - Рок испоруке услуга: 1 дан 3 данa 1 дан 

  - Рок важења понуде: 180 данa 180 дана 180 данa 

 
Комисија je у поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовала да: 
          

- понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 495/7 од 24.06.2019. понуђача ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд, ул. Таковска 2, 

испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, тј. да је прихватљива понуда у смислу члана 

3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 

- понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 495/8 од 24.06.2019. понуђача ТЕЛЕНОР д.о.о. Београд, ул. Омладинских 

бригада 90, испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, тј. да је прихватљива понуда у 

смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама 



- понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 495/9 од 24.06.2019. понуђача ВИП мобиле, д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина 

Миланковића 1ж, испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, тј. да је прихватљива 

понуда  у  смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 

 

Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање: Нема 
Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, свих неодговарајућих/неприхватљивих понуда, 
неуобичајено ниске цене:  / . 
 
Начин примене критеријума: економски најповољнија понуда 

Назив и седиште понуђача ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд, ул. Таковска 2 
 

Елементи критеријума и 
број пондера из конкурсне 
документације 

Формула за обрачунавање броја додељених поена Број додељених 
поена 

Цена месечне претплате 
по телефонском броју – 

максимално  40 
пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

              Најнижа понуђена цена  
ББП =  ---------------------------------------------------    Х 40 
                  понуђена цена појединачне понуде 

 

 
40,00 

Цена месечне претплате 
по телефонском броју за  

„ВИП 1 групу“ -
максимално  5 

пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

Најнижа понуђена цена 
ББПВИП1=  ----------------------------------------------  Х 5 

понуђена цена појединачне понуде 

 

 
5,00 

Цена месечне претплате 
по телефонском броју за  

„ВИП 2 групу“ -
максимално  5 

пондера(број пондера ће 

Најнижа понуђена цена 
ББПВИП2=  ----------------------------------------------  Х 5 

понуђена цена појединачне понуде 

 

 
2,61 



се заокруживати на две 
децимале) 

Цена позива ка 
бројевима у мрежи 

понуђача ван 
корисничке групе 

Наручиоца - максимално  
5 пондера(број пондера ће 

се заокруживати на две 
децимале) 

                                 Најнижа понуђена цена  
ББУМП = ----------------------------------------------    Х 5 
                       понуђена цена појединачне понуде 

 

 
5,00 

Цена позива ка 
бројевима ван 

корисничке групе 
наручиоца ван мреже 

понуђача - максимално  
10 пондера(број пондера 

ће се заокруживати на две 
децимале) 

                                 Најнижа понуђена цена  
ББВМП =-----------------------------------------------    Х 10 
                       понуђена цена појединачне понуде 
 

 
10,00 

Цена позива ка фиксним 
телефонима ван групе 

Наручиоца - максимално  
5 пондера(број пондера ће 

се заокруживати на две 
децимале) 

                              Најнижа понуђена цена  
ББФ = --------------------------------------------------    Х 5 
                    понуђена цена појединачне понуде 
 

 
5,00 

Буџет за бенефицирану 
набавку  мобилних 

телефонских уређаја (1,00 
дин) у процентима од 

вредности уговора -  

максимално  30 
пондера(број пондера ће 

            понуђени  буџет појединачне понуде 
ББМТУ =  --------------------------------------------   Х 30 
                највећи понуђени буџет без ПДВ-а 

 

 
26,95 



се заокруживати на две 
децимале) 

Укупан број поена  94,56 

 
Назив и седиште понуђача ТЕЛЕНОР д.о.о. Београд, ул. Омладинских бригада 90 

 

Елементи критеријума и 
број пондера из конкурсне 
документације 

Формула за обрачунавање броја додељених поена Број додељених 
поена 

Цена месечне претплате 
по телефонском броју – 

максимално  40 
пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

              Најнижа понуђена цена  
ББП =  ---------------------------------------------------    Х 40 
                  понуђена цена појединачне понуде 

 

 
40,00 

Цена месечне претплате 
по телефонском броју за  

„ВИП 1 групу“ -
максимално  5 

пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

Најнижа понуђена цена 
ББПВИП1=  ----------------------------------------------  Х 5 

понуђена цена појединачне понуде 

 

 
0,00 

Цена месечне претплате 
по телефонском броју за  

„ВИП 2 групу“ -
максимално  5 

пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

Најнижа понуђена цена 
ББПВИП2=  ----------------------------------------------  Х 5 

понуђена цена појединачне понуде 

 

 
4,58 

Цена позива ка 
бројевима у мрежи 

понуђача ван 
корисничке групе 

Наручиоца - максимално  

                                 Најнижа понуђена цена  
ББУМП = ----------------------------------------------    Х 5 
                       понуђена цена појединачне понуде 

 

 
5,00 



5 пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

Цена позива ка 
бројевима ван 

корисничке групе 
наручиоца ван мреже 
понуђача - максимално  
10 пондера(број пондера 

ће се заокруживати на две 
децимале) 

                                 Најнижа понуђена цена  
ББВМП =-----------------------------------------------    Х 10 
                       понуђена цена појединачне понуде 
 

 
10,00 

Цена позива ка фиксним 
телефонима ван групе 

Наручиоца - максимално  
5 пондера(број пондера ће 

се заокруживати на две 
децимале) 

                              Најнижа понуђена цена  
ББФ = --------------------------------------------------    Х 5 
                    понуђена цена појединачне понуде 
 

 
5,00 

Буџет за бенефицирану 
набавку  мобилних 

телефонских уређаја (1,00 
дин) у процентима од 

вредности уговора -  

максимално  30 
пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

            понуђени  буџет појединачне понуде 
ББМТУ =  --------------------------------------------   Х 30 
                највећи понуђени буџет без ПДВ-а 

 

 
30,00 

Укупан број поена  94,58 

 
Назив и седиште понуђача ВИП мобиле, д.о.о. Нови Београд, ул. Милутина Миланковића 1ж 

  



Елементи критеријума и 
број пондера из конкурсне 
документације 

Формула за обрачунавање броја додељених поена Број додељених 
поена 

Цена месечне претплате 
по телефонском броју – 

максимално  40 
пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

              Најнижа понуђена цена  
ББП =  ---------------------------------------------------    Х 40 
                  понуђена цена појединачне понуде 

 

 
40,00 

Цена месечне претплате 
по телефонском броју за  

„ВИП 1 групу“ -
максимално  5 

пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

Најнижа понуђена цена 
ББПВИП1=  ----------------------------------------------  Х 5 

понуђена цена појединачне понуде 

 

 
0,00 

Цена месечне претплате 
по телефонском броју за  

„ВИП 2 групу“ -
максимално  5 

пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

Најнижа понуђена цена 
ББПВИП2=  ----------------------------------------------  Х 5 

понуђена цена појединачне понуде 

 

 
5,00 

Цена позива ка 
бројевима у мрежи 

понуђача ван 
корисничке групе 

Наручиоца - максимално  
5 пондера(број пондера ће 

се заокруживати на две 
децимале) 

                                 Најнижа понуђена цена  
ББУМП = ----------------------------------------------    Х 5 
                       понуђена цена појединачне понуде 

 

 
5,00 

Цена позива ка 
бројевима ван 

корисничке групе 

                                 Најнижа понуђена цена  
ББВМП =-----------------------------------------------    Х 10 
                       понуђена цена појединачне понуде 

 
10,00 



наручиоца ван мреже 

понуђача - максимално  
10 пондера(број пондера 

ће се заокруживати на две 
децимале) 

 

Цена позива ка фиксним 
телефонима ван групе 

Наручиоца - максимално  
5 пондера(број пондера ће 

се заокруживати на две 
децимале) 

                              Најнижа понуђена цена  
ББФ = --------------------------------------------------    Х 5 
                    понуђена цена појединачне понуде 
 

 
5,00 

Буџет за бенефицирану 
набавку  мобилних 

телефонских уређаја (1,00 
дин) у процентима од 

вредности уговора -  

максимално  30 
пондера(број пондера ће 
се заокруживати на две 

децимале) 

            понуђени  буџет појединачне понуде 
ББМТУ =  --------------------------------------------   Х 30 
                највећи понуђени буџет без ПДВ-а 

 

 
26,53 

Укупан број поена  91,53 

 
Ранг листа понуђача 

Ред.
бр. 

 
Понуђач 

КРИТЕРИЈУМ 
  Економски 

најповољнија 
понуда 

(број поена) 

Напомена 

1. 2. 3. 6. 
 

1. 
ТЕЛЕНОР д.о.о. Београд 94,58 / 

 




