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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 40 94  F: +381 21 487 40 87 
office.uprava@vojvodina.gov.rs 
 

БРОЈ:404-253/2017 
 

ДАТУМ: 16.11.2017.године      

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 404-253/2017 од 

15.11.2017.године, 

в.д.директора Управe за заједничке послове покрајинских органа 

 доноси 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Ред. бр. ЈН ОП 33/2017 

 

Уговор о јавној набавци услуга – директан приступ интернету, у спроведеном 

отвореном поступку јавне набавке, на основу Позива за подношење понуда објављеног 

на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 13.10.2017.године 

додељује се понуђачу ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД 11000 Београд – Палилула Таковска 2 по 

Понуди број 424116/1-2017 од 13.11.2017.године, која је код Наручиоца заведена под 

бројем 404-253/2017-1 дана 13.11.2017.године. 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници у року од 

три дана од дана доношења. 

 

Образложење: 

 

Наручилац је дана 03.10.2017 године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке број 404-253/2017. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца дана 13.10.2017.године. 

Благовремено, тј. до дана 13.11.2017.године до 10,00 часова, примљене су 

укупно 2 понуде и то:  

 

Р. 

Бр. 

Број под којим 

је понуда 

заведена 

Назив понуђача односно 

шифра понуђача 

Датум 

Пријема 
Час 

1. 404-253/2017 -1   

“Телеком Србија“ А.Д. Београд 

Таковска бр. 2 

Београд 

13.11.2017. 9:20 

2. 404-253/2017 -2  

“ORION TELEKOM” ДОО Београд 

Насеље Земун поље 

Мала пруга бр. 8 

Земун - Београд 

13.11.2017 9:45 
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На ковертама у којима се налазе понуде је означено на коју јавну набавку се 

понуде односе. 

Неблаговремених понудa нема. 

 

У Извештају о стурчној оцени понуда број 404-253/2017 од 15.11.2017.године 

Комисија је констатовала следеће: 

 

1. Предмет јавне набавке:   

Предмет јавне набавке је набавка услуга - директан приступ интернету  

Назив и ознака из ОРН: 

72400000 - услуге интернета 

 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке, без пореза на додату вредност, износи 

укупно 2.800.000,00 динара. 

 

3. Основни подаци о понуђачима 

  За јавну набавку услуга – директан приступ интернету примљенe су укупно 2 

понудe, следећих понуђача:    

  

1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД 

Седиште: 11000 Београд – Палилула Таковска 2 

Матични број: 17162543 

ПИБ: 100002887 

Законски заступник: Предраг Ћулибрк 

 

2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 1 2 3 4 

Пословно 

име: 

ДРУШТВО ЗА 
ТЕЛЕКОМИНИКАЦИЈЕ 
ОРИОН ТЕЛЕКОМ 
ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН 
 

ОРИОН 
ТЕЛЕКОМ ТИМ 
ДОО БЕОГРАД 
(ЗЕМУН) 
 

ПРЕДУЗЕЋЕ УА 
ИНФОРМАТИЧКО 
ТЕХНОЛОШКА 
РЕШЕЊА И УСЛУГЕ 
E-CAPS ДОО НОВИ 
САД 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ИНЖЕЊЕРИНГ, 
ПРОИЗВОДЊУ И 
ПРОМЕТ РОБЕ И 
УСЛУГА У ОБЛАСТИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
LOGO ДОО БЕОГРАД 
(ЗВЕЗДАРА) 

Седиште: 

11080 Београд – 

Земун 
Насеље Земун Поље, 
Мала Пруга 8 

11080 Београд – 
Земун 
Насеље Земун 
Поље, Мала 
Пруга 8 

21000 Нови Сад 
Новосадског сајма 
2 

11000 Београд-
Звездара  
Булевар краља 
Александра 261 

Матични 

број: 
17309013 20308214 20431857 

07479468 

ПИБ: 100066385 105286873 105648632 100291347 

Законски 

заступник: 
Слободан Ђиновић 

 Слободан 
Ђиновић 

Александар Бојко 
 
Сања Вељковић 
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4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену 

тих понуда:  /. 

 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 

образложење - начин на који је утврђена та цена:  /. 

 

6. Начин примене методологије доделе пондера:  

Сходно делу 5) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА Конкурсне 

документације, критеријум за доделу уговора за јавну набавку услуга – директан 

приступ интернету,  је «економски најповољнија понуда»   

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима 

критеријума: 

 цена (Ц)        80 пондера  

 квалитет (К)                 20 пондера 

Укупно:                    100 пондера 

Формула за обрачун укупног броја пондера (БП) гласи: 

 БП=Ц+К 

 БП максимално=100 пондера 

 

ЦЕНА (Ц) = 80 пондера 

  

 Понуда са најнижом ценом (Цмин) добија максималан број пондера  (80 

пондера).  Број пондера за цене осталих понуђача израчунава се по следећој формули: 

 

Цмин 

Ц =  ----------------------------- x 80 

Ц понуде која се бодује 

КВАЛИТЕТ (К) = 20 пондера 

 

К=Кдпи 

 

У техничкој спецификацији дати су минимални захтеви који морају бити 

задовољени да би понуда била одговарајућа. 

Дигитални проток за директан приступ интернету (Кдпи): 

 Добављач који понуди дигитални проток од 150Мbit/s симетрично 

(download/upload) за директан приступ интернету добија 1 пондер. 

 Добављач који понуди дигитални проток између 151Мbit/s и 199Мbit/s 

симетрично (download/upload) за директан приступ интернету добија 10 пондера. 

 Добављач који понуди дигитални проток минимално од 200Мbit/s и више 

симетрично (download/upload) за директан приступ интернету добија 20 пондера. 

 

1.Понуђач ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД 11000 Београд – Палилула Таковска 2, је 

понудио следеће: 

Укупна цена без ПДВ: 1.500.000,00 динара 

ПДВ:    300.000,00 динара 
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Укупна цена са ПДВ: 1.800.000,00 динара 

Услови, рок и начин плаћања:   

Вирмански, на рачун понуђача. Плаћање 

се врши месечно (12 месеци), и то у 

року од 20 дана од дана пријема 

исправно сачињеног рачуна, за услуге 

извршене у претходном месецу 

Обезбеђена техничка подршка: да 

Доступан путем електронске поште, 

фиксног и мобилног телефона: 

да 

Расположивост услуге коју обезбеђује 

понуђач, а која је предмет набавке 

једнака или већа од 98,75%: 

да 

Понуђач је на располагању Наручиоцу 

по моделу 24/7: 

да 

Време одзива на пријављену сметњу или 

прекид услуге не дуже од 2 сата од 

пријаве, а време отклањања проблема и 

поновне успоставе услуге не дуже од 1 

дана: 

да 

Рок за извршење техничкe припремe и 

обезбеђивањe услова за успостављање 

услуге прикључења директног 

(примарног) Интернет линка - 

максимално 48 сати и то у периоду петак 

16:00 часова – недеља 16:00 часова:  

да 

  

Рок за успостављање услуге је до 15 

дана од дана закључења уговора: 
1 дан  од дана закључења уговора 

Дигитални проток који понуђач нуди за 

директан приступ интернету (Кдпи):   
200 Мbit/s симетрично (download/upload) 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

Начин давања понуде: самостално 

Комисија је констатовалада je понуђач доставио следећу документацију: 

  -доказе о ипуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76.  ЗЈН             

(уписан у регистар понуђача, достављена копија решења о упису у регистар понуђача, 

достављене копије важећих сертификата ISO 9001, ISO 27001 и ISO 20000-1)     

-доказ о испуњености обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН – 

дозвола надлежног органа: важећа потврда о упису података у евиденцију оператора 

јавних комуникационих мрежа и услуга за услугу приступа интернету и интернет 

услуге, коју је издала Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске 

услуге (РАТЕЛ) за територију Републике Србије – број 1-01-3450-22/13-1 од 

22.04.2013.године ( налази се у евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и 

услуга за услугу приступа интернету и интернет услуге РАТЕЛ-а) 

- Понуду са табеларим делом понуде 

- Образац структуре  понуђене цене 

- Изјаву о независној понуди  

- Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН   
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-Изјаву о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за 

понуђача – кадровски капацитет, 2 пројектанта са лиценцом 353, 2 пројектанта са 

лиценцом 453 и 4 сертификована лица која поседују сертификат произвођача опреме 

CISCO, са прилозима и листом овлашћених лица за послове одржавања и подршке 

- Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 

соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 

регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

- Модел уговора 

чиме је доказао да испуњава обавезне и додатне услове прописане ЗЈН и Конкурсном 

документацијом. 

Комисија је констатовала да је понуђач понудио све тражене услуге које су 

предмет набавке , и то: 

Р.бр НАЗИВ УСЛУГЕ 

Опис понуђене услуге 

(Техничке 

карактеристике, 
дигитални проток) 

Јед. мере КОЛ 
ЈЕД. ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ 

УКУПНА 
ЦЕНА                                                                                                                                                                                                                                                            

БЕЗ ПДВ 

СТО

ПА 
ПДВ 

(у 

%) 

УКУПНА 
ЦЕНА                                                                                                                                                                                                                                                              

СА ПДВ 

I 

Услуга директног 

приступа 

Интернету на 

локацији 
Бул.Михајла 

Пупина 16 Нови 

Сад, детаљно 

описано у 
техничкој 

спецификацији 

Брзина 200/200 Mb/s 

Тип линка-оптички 

месечна 

накнада 
12 80.000,00  960.000,00  20%  1.152.000,00  

II 
Услуга L2VPN-a од централне локације ка локацијама: 

1 

Гаража у улици 

Данила Киша  40, 

Нови Сад 
Брзина 4/4 Mb/s 

Тип линка-бакар 

месечна 

накнада 
12 4.000,00 48.000,00 20% 57.600,00 

2 

Зграда ДТД-a, 

Бул.Михајла Пупина 

25, Нови Сад 
Брзина 30/30 Mb/s 

Тип линка-оптички 

месечна 

накнада 
12 30.000,00 360.000,00 20% 432.000,00 

3 

Објекат у улици 

Бул.Михајла Пупина 

6, III спрат, Нови 

Сад 

Брзина 10/10 Mb/s 

Тип линка-оптички 

месечна 

накнада 
12 10.000,00 120.000,00 20% 144.000,00 

III 
Услуга приступа интернету за локације: 

1 

Вила Војводина, 

Фрушкогорски пут 

73, Срeмскa 

Кaмeницa (вила 

Војводина) 

Брзина 10/1 Mb/s 
Тип IP адресе-динамичка 

месечна 
накнада 

12 1.000,00  12.000,00  20%  14.400,00  

УКУПНО: 1.500.000,00 20% 1.800.000,00 

и да је понуда у складу са захтевима из Техничке спецификације односно да је 

одговарајућа. 

 

2.Заједничка понуда  - група понуђача: ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМИНИКАЦИЈЕ 

ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН 11080 Београд – Земун Насеље Земун Поље, 

Мала Пруга 8, ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) 11080 Београд – Земун 

Насеље Земун Поље, Мала Пруга 8,  ПРЕДУЗЕЋЕ УА ИНФОРМАТИЧКО ТЕХНОЛОШКА 

РЕШЕЊА И УСЛУГЕ E-CAPS ДОО НОВИ САД 21000 Нови Сад Новосадског сајма 2 и  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА У ОБЛАСТИ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА LOGO ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) 11000 Београд-Звездара  

Булевар краља Александра 261 , понудила је следеће: 
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Укупна цена без ПДВ: 2.343.600,00 динара 

ПДВ:    468.720,00 динара 

Укупна цена са ПДВ: 2.812.320,00 динара 

Услови, рок и начин плаћања:   

Вирмански, на рачун понуђача. Плаћање 

се врши месечно (12 месеци), и то у 

року од 20 дана од дана пријема 

исправно сачињеног рачуна, за услуге 

извршене у претходном месецу 

Обезбеђена техничка подршка: да 

Доступан путем електронске поште, 

фиксног и мобилног телефона: 

да 

Расположивост услуге коју обезбеђује 

понуђач, а која је предмет набавке 

једнака или већа од 98,75%: 

да 

Понуђач је на располагању Наручиоцу 

по моделу 24/7: 

да 

Време одзива на пријављену сметњу или 

прекид услуге не дуже од 2 сата од 

пријаве, а време отклањања проблема и 

поновне успоставе услуге не дуже од 1 

дана: 

да 

Рок за извршење техничкe припремe и 

обезбеђивањe услова за успостављање 

услуге прикључења директног 

(примарног) Интернет линка - 

максимално 48 сати и то у периоду петак 

16:00 часова – недеља 16:00 часова:  

да 

Рок за успостављање услуге је до 15 

дана од дана закључења уговора: 15  дана од дана закључења уговора 

Дигитални проток који понуђач нуди за 

директан приступ интернету (Кдпи):   

200/200  Мbit/s симетрично 

(download/upload) 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда 

Начин давања понуде: заједничка понуда групе понуђача 

 

Комисија је констатовала да je група понуђач доставила следећу документацију: 

  -доказе о ипуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76.  ЗЈН          

(чланови групе понуђача под бројем 1, 2 и 4 се налазе у регистру понуђача и 

доставили су копије решења о упису у регистар понуђача, члан групе понуђача под 

бројем 3 се не налази у регистру понуђача и доставио је доказе о испуњености услова 

из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, достављене копије важећих сертификата ISO 

9001, ISO 27001 и ISO 20000-1)     
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-доказ о испуњености обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН – дозвола 

надлежног органа: важећа потврда о упису података у евиденцију оператора јавних 

комуникационих мрежа и услуга за услугу приступа интернету и интернет услуге, коју је 

издала Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) за 

територију Републике Србије – број 1-01-3491-1081/16-1 од 16.12.2016.године – ОРИОН 

ТЕЛЕКОМ, број 1-01-3450-213/13 од 16.09.2013.године – ОРИНИО ТЕЛЕКОМ ТИМ, број 1-

03-3450-56/16-2 од 10.06.2016.године – E-CAPS           (понуђачи под бројем 1, 2 и 3 

налазе се у евиденцији оператора јавних комуникационих мрежа и услуга за услугу 

приступа интернету и интернет услуге РАТЕЛ-а, а понуђач под бројем 4 се не налази у 

евиденцији оператора – чл.75. ст.1. т.5) ЗЈН) 
* Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

- Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

- Понуду са табеларим делом понуде 

- Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача   

- Образац структуре  понуђене цене 

- Изјаву о независној понуди за сваког члана групе понуђача 

- Изјаву о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН  за сваког члана групе 

понуђача 

-Изјаву о кључном техничком особљу и другим експертима који раде за 

понуђача – кадровски капацитет, 2 (4) пројектанта са лиценцом 353, 2 (4) пројектанта 

са лиценцом 453 и 4 сертификована лица која поседују сертификат произвођача 

опреме CISCO, са прилозима и листом овлашћених лица за послове одржавања и 

подршке 

- Средство обезбеђења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке (бланко 

соло меница, менично овлашћење/писмо, копија депо картона, копија захтева за 

регистрацију менице који је оверен од стране пословне банке) 

- Модел уговора 

чиме је доказала да испуњава обавезне и додатне услове прописане ЗЈН и Конкурсном 

документацијом. 

Комисија је констатовала да је група понуђач понудила све тражене услуге које 

су предмет набавке, и то: 

Р.бр НАЗИВ УСЛУГЕ 

Опис понуђене услуге 
(Техничке 

карактеристике, 

дигитални проток) 

Јед. мере КОЛ 
ЈЕД. ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ 

УКУПНА 

ЦЕНА                                                                                                                                                                                                                                                            

БЕЗ ПДВ 

СТО

ПА 

ПДВ 

(у 
%) 

УКУПНА 

ЦЕНА                                                                                                                                                                                                                                                              

СА ПДВ 

I 

Услуга директног 

приступа 
Интернету на 

локацији 

Бул.Михајла 

Пупина 16 Нови 
Сад, детаљно 

описано у 

техничкој 

спецификацији 

Директан интернет линк 

преко оптичког медијума 

капацитета 200/200 Mb/s 
симетрично 

месечна 

накнада 
12 74.400,00  892.800,00  20%  1.071.360,00  

II 
Услуга L2VPN-a од централне локације ка локацијама: 

1 

Гаража у улици 

Данила Киша  40, 

Нови Сад 

L2VPN сервис капацитета 

4/4 Mb/s са 1 VLAN 

  

месечна 

накнада 
12 24.180,00 290.160,00 20% 348.192,00 

2 

Зграда ДТД-a, 

Бул.Михајла Пупина 

25, Нови Сад 

L2VPN сервис капацитета 
30/30 Mb/s 

10 VLAN 

месечна 

накнада 
12 58.900,00 706.900,00 20% 848.160,00 

3 

Објекат у улици 

Бул.Михајла Пупина 

6, III спрат, Нови 

Сад 

L2VNP сервис капацитета 
10/10 Mb/s 

4 VLAN 

месечна 

накнада 
12 30.380,00 364.560,00 20% 437.472,00 
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III 
Услуга приступа интернету за локације: 

1 

Вила Војводина, 

Фрушкогорски пут 

73, Срeмскa 

Кaмeницa (вила 

Војводина) 

10/1 Mbps 

  

месечна 

накнада 
12 

 
7.440,00,00

  

89.280,00  20%  107.136,00  

УКУПНО: 2.343.600,00 20% 2.812.320,00 

 и да је понуда у складу са захтевима из Техничке спецификације односно да је 

одговарајућа. 

  

Комисија је констатовала да је Наручилац за предметну набавку прибавио две 

понуде, које су благовремене, немају битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈН, које су 

одговарајуће, које не ограничавају нити условљавају права наручиоца или обавезе 

понуђача, чије понуђене цене не прелазе износ процењене вредности. 

 

 Након прегледа достављених понуда Комисија је применом критеријума 

„економски најповољнија понуда“ извршила оцењивање и рангирање понуда:  

 

 ОЦЕЊИВАЊЕ: 

 

1.Понуђач ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД 11000 Београд – Палилула Таковска 2 

  

 Цена (Ц) = 80 пондера 

 

                                               1.500.000,00 

Ц =  ---------------- x 80=1 x 80=80 

                                               1.500.000,00 

 

КВАЛИТЕТ (К) = 20 пондера 

 

К=Кдпи=20 

БП=Ц+К=80+20=100 

 

2.Заједничка понуда  - група понуђача: ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМИНИКАЦИЈЕ 

ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО БЕОГРАД-ЗЕМУН 11080 Београд – Земун Насеље Земун Поље, 

Мала Пруга 8, ОРИОН ТЕЛЕКОМ ТИМ ДОО БЕОГРАД (ЗЕМУН) 11080 Београд – Земун 

Насеље Земун Поље, Мала Пруга 8,  ПРЕДУЗЕЋЕ УА ИНФОРМАТИЧКО ТЕХНОЛОШКА 

РЕШЕЊА И УСЛУГЕ E-CAPS ДОО НОВИ САД 21000 Нови Сад Новосадског сајма 2 и  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ И УСЛУГА У ОБЛАСТИ 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА LOGO ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) 11000 Београд-Звездара  

Булевар краља Александра 261 

 

Цена (Ц) = 80 пондера 

 

                                           1.500.000,00 

Ц =  ---------------- x 80=0,64 x 80=51,20 

                                           2.343.600,00 

 

КВАЛИТЕТ (К) = 20 пондера 
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К=Кдпи=20 

  

БП=Ц+К=51,20+20=71,20 

 

РАНГ ЛИСТА понуђача који су доставили прихватљиве понуде:   

Ред. 
број 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив или шифра 
понуђача 

Број бодова 
по основу 
елемента 

критеријума 
ЦЕНА 

Број бодова 
по основу 
елемента 

критеријума 
КВАЛИТЕТ 

УКУПАН 
БРОЈ 

ПОНДЕРА   

1. 404-253/2017-1  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА 
АКЦИОНАРСКО 
ДРУШТВО, БЕОГРАД 
11000 Београд – 
Палилула Таковска 2 
 

80 
 
 
  

20 100 

2. 404-253/2017-2  Заједничка понуда  - 
група понуђача: 
ДРУШТВО ЗА 
ТЕЛЕКОМИНИКАЦИЈЕ 
ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО 

БЕОГРАД-ЗЕМУН 11080 
Београд – Земун Насеље 
Земун Поље, Мала Пруга 
8, ОРИОН ТЕЛЕКОМ 
ТИМ ДОО БЕОГРАД 
(ЗЕМУН) 11080 Београд 
– Земун Насеље Земун 
Поље, Мала Пруга 8,  
ПРЕДУЗЕЋЕ УА 
ИНФОРМАТИЧКО 
ТЕХНОЛОШКА РЕШЕЊА 
И УСЛУГЕ E-CAPS ДОО 
НОВИ САД 21000 Нови 
Сад Новосадског сајма 2 
и  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ИНЖЕЊЕРИНГ, 
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ 
РОБЕ И УСЛУГА У 
ОБЛАСТИ 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
LOGO ДОО БЕОГРАД 
(ЗВЕЗДАРА) 11000 
Београд-Звездара  
Булевар краља 
Александра 261 
 

51,20  20 71,20 

 

 

  7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће 

набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача: 

Комисија је констатовала да су се стекли услови из члана 107. ЗЈН за доделу 

уговора у поступку јавне набавке услуга – директан приступ интернету, те је 

предложила Наручиоцу да  уговор о јавној набавци додели понуђачу  ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД 

11000 Београд – Палилула Таковска 2 по Понуди број 424116/1-2017 од 
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13.11.2017.године, која је код Наручиоца заведена под бројем 404-253/2017-1 дана 

13.11.2017.године. 

Понуђач је понуду дао самостално. 

  

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу 

овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12,14/15 и 68/15) донело одлуку као у диспозитиву.  

  

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од 

дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-

06  уплати таксу из члана 156. став 1. тачка 4) ЗЈН у износу од 120.000,00 динара, у 

складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је 

објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права. 

 

 

 

                                                                              В.Д.ДИРЕКТОР 

                                                Горан Ћато 
 


