
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Услуга мобилне телефоније (64212000 Услуге 

мобилне телефоније) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чине услуге пo jeдиничним цeнaмa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

Опис Цена без  

ПДВ-а 

Цена са 

 ПДВ-ом 

1. Цена секунде разговора ка 

бројевима у Теленор мрежи 
0,01 0,012 

2. Цена секунде разговора ка 

бројевима у Телеком мрежи 
0,01 0,012 

3. Цена секунде разговора ка 

бројевима у ВИП мрежи 
0,01 0,012 

4. Цена секунде разговора ка 

бројевима у фиксној телефонији 
0,01 0,012 

5. Цена СМС поруке у домаћем 

саобраћају 
0,01 0,012 

6. Услуга повезивања телефонских 

централа 
0,01 0,012 

7. Месечни износ претплате по 

претплатничком броју   
0,01 0,012 

 

 

 

8. 

Могућност пуне контроле 

одлазних и долазних позива у 

ромингу свим корисничким 

профилима из групе Наручиоца 

дефинисањем роминг листа које 

обухватају бројеве из опсега 

Наручиоца ка којима и од којих 

би позиви били дозвољени 

(ДА/НЕ- заокружити ) 

 

 

 

 

ДА  



  

У цене су урачунати сви трошкови које Добављач може имати на основу 

пружања предметне услуге. Цене су фиксне током читавог периода важења 

Уговора и не могу се мењати.  

Укупна вредност извршења услуге са свим трошковима не може бити већа 

од 11.200.000,00 динара, без ПДВ-а на годишњем нивоу. Уз напомену да ће за 

другу и трећу годину потребна средства за предметну услугу бити предвиђена у 

програмима пословања Наручиоца 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Економски најповољније 

понуде“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 05. априла 2018. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Понуда понуђача Предузеће за телекомуникације «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д. 

Београд, је једина понуђена и износи до 11.200.000,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 13.440.000,00 динара са порезом на додату вредност на 

годишњем нивоу 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Понуда понуђача Предузеће за телекомуникације «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д. 

Београд, је једина понуђена, прихватљива и износи до 11.200.000,00 динара без 

пореза на додату вредност, односно 13.440.000,00 динара са порезом на додату 

вредност на годишњем нивоу 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 24. априла 2018. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 12.06.2018. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

Предузеће за телекомуникације «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д. Београд, Улица 

Таковска број 2, матични број 17162543, ПИБ 100002887, број рачуна 160-600-22, 

отворен код «BANCA INTESA» A.D. Београд, телефон 064/6670-257, који заступа 

генерални директор Предраг Ћулибрк, дипл.инж. 

 

Период важења уговора:  

Уговор се закључује на период од три године, а ступа на снагу почев од дана 

преноса бројева код Добављача 

 


