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                                                                                                                                            Јавна набавка број: ЈНОП 07/2018 
 
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке  број  04-3778 од 05.06.2018. године у отвореном поступку 
,сагласно Извештају Комисије за јавну набавку број  04-4738  од 10.07.2018 .године, а у складу са чланом 108. став 1. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 ), Директор Јавног 
предузећа „Завод за уџбенике“, доноси следећу: 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора 
за Партију 1 

 
Уговора за јавну набавку ЈНОП 07/2018 ( предмет јавне набавке је набавка „Телекомуникационе услуге“ обликоване у 
две партије: 1. Услуга јавне (фиксне) телефоније са пратећим сервисима 
                      2. Услуга мобилне телефоније 
према конкурсној документацији и спецификацији , додељује се за Партију 1 понуђачу  Предузеће за телекомуникације 
„Телеком Србија“А.Д. ул.Таковска број 2 ,Београд за понуду бр 04-4627 од 09.07.2018. године, са укупном понуђеном 
ценом на месечном нивоу  411.809,92 динара  без ПДВ-а а са ПДВ-ом 494.171,90 динара,  на годишњем нивоу 
4.941.719,04 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 5.930.062,85 динара. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 05.06.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка , број одлуке 04-3778  за јавну 
набавку ЈНОП  07/2018.  
 
Предмет јавне набавке  је набавка  „Телекомуникационе услуге“ обликоване у  2 (две) партије:  
1. Услуга јавне (фиксне) телефоније са пратећим сервисима 
 2. Услуга мобилне телефоније 
 
Назив и ознака из општег речника набавки 
Телекомуникационе услуге -64200000 
Услуге јавне(фиксне) телефоније -64211000 
Услуге мобилне телефоније – 64212000 
 
Позив за подношење понуде број 04-3796  и конкурсну документацију  број 04-3797 од 06.06.2018. године наручилац  је  
објавио на Порталу управе за јавне набавке http://www.portal.ujn.gov.rs/ и на својој интернет страници www.zavod.co.rs.  
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1( једна ) понуда. 
Након спроведеног јавног отварања понуда  које је обављено 09.07.2018. године  у 12:00 часова у просторијама Јавног 
предузећа „Завод за уџбенике“ , Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о 
истом. У Извештају о стручној оцени понуда број  04-4738 од 10.07.2018. године, Комисија за јавне набавке је 
констатовала следеће:  
 
Да је понуђач  Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“А.Д. ул.Таковска број 2 ,Београд доставио: 
Благовремену, одговарајућу, прихватљиву  понуду број 04-4627 од 09.07.2018.године  у  09:03 часова која испуњава 
основне и додатне услове наведене у конкурсној документацији.  

• Да испуњава обавезне услове за учешће; 
• Да испуњава додатне услове; 
• Да је доставио тражено средство обезбеђења; 
• Да је доставио копију важеће потврде/дозволе издате од Републичке агенције за електронске комуникације 

(РАТЕЛ) за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 
• Да је доставио ISO/IEC 20000-1:2011 из IT система менаџмента услугом који подржава пружање услуга 

пројектовања, развоја, имплементације, одржавање и пружања IT/ICT сервиса за екстерне и интерне кориснике 
• Да је доставио ISO 27001:2013 из система менаџмента безбедношћу информација, важећи из делокруга 

пројектовања, развоја, имплементације, одржавања и пружања IT/ICT сервиса екстерним и интерним купцима. 
• Да је доставио РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ  ПОНУЂАЧА 

 
Наручилац 

                                                  
ЈП“ Завод за уџбенике“ 
 

 
Адреса Обилићев Венац 5 
 
Место Београд 
 
Врста наручиоца Државно јавно предузеће 
 
Датум 11.07.2018.година 
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• Да је доставио ПОТВРДУ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА/КУПЦА 
• Да је доставио ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЈП“ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“БЕОГРАД 
• Број бесплатних минута разговора у националној мрежи ка фиксним бројевима је 150 минута 
• Да је понуђена укупна цена на месечном нивоу износи  без ПДВ-а 411.809,92 динара  а са ПДВ-ом 494.171,90 

динара ; 
• Да је понуђена укупна цена на годишњем нивоу  износи  без ПДВ-а 4.941.719,04 динара  а са ПДВ-ом 

5.930.062,85 динара ; 
• Да је рок и начин плаћања је 45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре; 
• Да је рок важења понуде је 60   дана од дана отварања понуде; 
• Да је доставио средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са пропратном документацијом                

 
 
 

1) Подаци о јавној набавци: 

Редни број јавне набавке  
ЈНОП  07/2018 

Предмет јавне набавке 

Набавка услуга 
“ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 
УСЛУГЕ-по партијама“ обликован 
у две партије: 
 
Партија 1- „ Јавна (фиксна) 
телефонија са пратећим 
сервисима“ 
Партија 2- „Мобилна телефонија“ 
 
 

Редни број из Плана набавки 
 
Позиција 1.2.3. 

Износ планираних средстава за јавну набавку из апропријације у буџету, 
односно финансијском плану за плаћање 

За наведену јавну набавку средства 
су планирана у финансијским 
планом под редним  бројем 27 

Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану за плаћање 
из Плана набавки 

 
Да 

Врста поступка јавне набавке из Плана набавки 
 
Отворени поступак 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 

 
Партија 1: 8.000.000,00 динара на 
годишњем нивоу  
 
Партија 2: 2.500.000,00 динара на 
годишњем нивоу  
 

 
Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке: 
 Да 
 
Разлози и оправданост предметне јавне набавке, као и начин на који је утврђена процењена вредност: 
Јавна набавка се спроводи на основу Издавачког плана и налази се у Плану набавки , процењена вредност утврђена је на 
основу дугогодишњег искуства из ове области и путем интернета , као и истраживањем тржишта и потенцијалних 
добављача. 
 
Евентуална одступања од Плана набавки са образложењем: 
Нема. 
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2) Укупан број поднетих понуда: Поднета  је 1 ( једна). 

    
 Поднета понуда: 
Број под којим је понуда заведена Подносилац понуде Напомена 

 
 
Број понуде  
04-4627 од 09.07.2018.године. 
 у 09:03 часова 

 
 Предузеће за 
телекомуникације 
„Телеком 
Србија“А.Д. 
ул.Таковска број 2 
,Београд 

 
Отварању понуда присуствовао је овлашћени 
представник понуђача:  
 
1.Славица Бубњевић ,број пуномоћја 04-4649/2 
од 09.07.2018.године 
2. Наташа  Јанковић, број пуномоћја 04-4649/1 
од 09.07.2018.године 
 

 
Основни подаци о понуђачима 

Благовремене понуде Неблаговремене понуде 

1. 

 
Предузеће за телекомуникације „Телеком 
Србија“А.Д. 
ул.Таковска број 2 ,Београд  

 
 
Није било неблаговремених понуда 

 
 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 
Да                                                                   Не 

 
3) Назив, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и цена: 

Није било неблаговремених понуда,нити понуда за одбијање. 
Пристигла је само једна понуда. 

 
 
4) Критеријум за оцењивање понуде је:  

-најнижа понуђена цена- 
 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
• На основу стручне оцене понуда Комисија предлаже да се уговор о јавној набавци  за „ Телекомуникационе 

услуге „ за Партију 1- Јавна (фиксна) телефонија са пратећим сервисима  додели понуђачу : Предузеће за 
телекомуникације „Телеком Србија“А.Д. ул.Таковска број 2 ,Београд , за понуду број  04-4627 од 
09.07.2018. године.  
Укупна вредност набавке уговара се на месечном нивоу у износу од 411.809,92 динара  без ПДВ-а а са ПДВ-ом 
494.171,90 динара,  а на годишњем нивоу 4.941.719,04 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 5.930.062,85 динара. 
Вредност уговора о пружању услуга за прву уговорну  годину не може бити већа од процењене вредности из 
плана набавки за 2018. годину што износи 8.000.000,00 динара без ПДВ-а. Вредност уговора о пружању услуга 
за другу  уговорну  годину ће бити у складу са процењеном вредношћу из плана набавки за 2019.годину. 

 
• Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског 

овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци додељује понуђачу : Предузеће за 
телекомуникације „Телеком Србија“А.Д. ул. Таковска број 2 ,Београд , за понуду број  04-4627 од 
09.07.2018. године.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 
Против ове одлуке, Захтев за заштиту права може се поднети у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних 
набавки. Захтев се подноси се Наручиоцу , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење Захтев за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став2. тачка 5) Закона о јавним набaвкама. 
 
 
Одговорно лице  
 
 
_______________________ 
Директор, Драгољуб Којчић 
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