
 
 На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 1) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), а у вези 

са Одлуком о покретању поступка јавне набавкe услуга - услуге мобилне телефоније број 

404-151/2018 од 31.05.2018. године  

 

Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад 

 

      о б ј а в љ у ј е  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

РЕД.БР. ЈНОП 19/2018 

  

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

 Управа за заједничке послове покрајинских органа 

 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. 

 www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 

2. Врста наручиоца: орган државне управе 

 

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Предмет јавне набавке су услуге - услуге мобилне телефоније. 

Ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН: 64212000 - услуге мобилне 

телефоније. 

 

5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 

Предмет јавне набавке НИЈЕ обликован по партијама. 

 

6. Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, 

организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну 

рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: ова јавна набавка НИЈЕ 

резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, 

професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица. 

 

7. У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности 

набавке који се извршава преко подизвођача: у предметној јавној набавци НЕ 

постоји обавеза подношења понуде са подизвођачем. 

 

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу 

уговора је економски најповољнија понуда. Оцењивање и рангирање понуда заснива се 

на следећим елементима критеријума: 

Цена саобраћаја у земљи за 650 VOICE SIM картица (Ц1) 60 пондера 

Цена саобраћаја у земљи за 50 VOICE SIM картица (Ц2) 5 пондера 

Интернет на VOICE SIM картицама (ИВК) 10 пондера 

Интернет на 55 DATA SIM картица (ИДК) 5 пондера 

SMS поруке за иностранство (С) 3 пондера 

Буџет за куповину мобилних уређаја (Б) 17 пондера 

Укупно: 100 пондера 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


Формула за обрачун укупног броја пондера (БП) гласи:  

БП = Ц1 + Ц2 + ИВК + ИДК + С + Б  

БП максимално = 100 пондера 

Цена саобраћаја у земљи за 650 VOICE SIM картица, за износ претплате од 400 РСД без ПДВ (Ц1) 

На основу овог критеријума понуђач може стећи максимално 60 пондера. 

Укупна цена из понуде се оцењује по формули: 
Ц1 = ЦMTS+ ЦTelenor+ЦVIP+Цfixne  

Поделементи овог елемента критеријума су: 
 ЦMTS 

 ЦТelenor 

 ЦVIP 

 Цfixne 

 

             ЦMTS мин 
ЦMTS =-------------- x 21 
             ЦMTS пон 
 

ЦMTS      - број пондера за цену саобраћаја ка MTS мрежи 
ЦMTS мин - најнижа понуђена цена  
ЦMTS пон - цена понуђача 
 

               ЦTelenor мин 

ЦTelenor =--------------- x 19 

               ЦTelenor пон 
 

ЦTelenor       – број пондера за цену саобраћаја ка Теленор мрежи 
ЦTelenor мин – најнижа понуђена цена  
ЦTelenor пон – цена понуђача 
 

            ЦVIP мин 
ЦVIP =--------------  x  16 
            ЦVIP пон 
 

ЦVIP       - број пондера за цену саобраћаја ка VIP мрежи 
ЦVIP мин - најнижа понуђена цена  
ЦVIP пон - цена понуђача 
 

              Цfixne мин 
Цfixne =-------------- x 4 
              Цfixne пон 
 

Цfixne     - број пондера за цену саобраћаја ка фиксним телефонским линијама 
Цfixne мин - најнижа понуђена цена  
Цfixne пон - цена понуђача. 
 
 

Цена саобраћаја у земљи за 50 VOICE SIM картица, за износ претплате од 100 РСД без ПДВ (Ц2) 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 5 пондера. 
50 VOICE SIM картица се односи на бројеве у оквиру пакета мобилне телефоније Скупштине АПВ и Покрајинске 
владе. 
Укупна цена из понуде за овај елемент критеријума се оцењује по формули: 
Ц2 = ЦMTS+ ЦTelenor+ЦVIP+Цfixne 

            ЦMTS мин 

ЦMTS =-------------- x 2 

            ЦMTS пон 
 

CMTS       - број пондера за цену саобраћаја ка MTS мрежи, 
CMTS min - најнижа понуђена цена и 
CMTS pon - цена понуђача. 
 
               ЦTelenor мин 
ЦTelenor =--------------- x 1 
               ЦTelenor пон 
 



ЦTelenor        - број пондера за цену саобраћаја ка Теленор мрежи 

ЦTelenor мин - најнижа понуђена цена  
ЦTelenor пон - цена понуђача 
 
            ЦVIP мин 
ЦVIP =-------------- x 1 
            ЦVIP пон 
 
ЦVIP       - број пондера за цену саобраћаја ка VIP мрежи 
ЦVIP мин - најнижа понуђена цена  
ЦVIP пон - цена понуђача. 
 
             Цfixne мин 
Цfixne =-------------- x 1 
             Цfixne пон 
 
Цfixne       - број пондера за цену саобраћаја ка фиксним телефонским линијама, 
Цfixne мин - најнижа понуђена цена и 
Цfixne пон - цена понуђача. 
 

Интернет на 700 VOICE SIM картицa (ИВК) 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 10 пондера. 
Овим елементом критеријума ће се оцењивати количина података коју Наручилац може да преузме са интернета 
по цени од 0,00 РСД. 
Број пондера за овај елемент критеријума се одређује на следећи начин: 

Неограничен интернет саобраћаја по броју за 0,00 РСД 10 пондера 

3 GB или више интернет саобраћаја по броју за 0,00 РСД 5 пондера 

Мање од 3 GB интернет саобраћаја по броју за 0,00 РСД 1 пондера 

 

Интернет на на 55 DATA SIM картица, за дефинисану претплату у износу од 700,00 РСД без ПДВ 

(ИДК) 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 5 пондера. 
Овим елементом критеријума ће се оцењивати количина података коју Наручилац може да преузме са интернета 
по цени од 0,00 РСД, за 55 DATA SIM картицa, за месечну претплату у износу од 700 РСД без ПДВ месечно по 
броју.  
 
Број пондера за овај критеријум се одређује на следећи начин: 

 5 GB интернет и више саобраћаја по броју при пуној брзини*...........  5 пондера. 

 Мање од 5 GB интернет саобраћаја по броју при пуној брзини*.........  1 пондер. 

* По потрошеном дефинисаном интернет саобраћају, остаје активан неограничени интернет саобраћај при 
смањеној брзини (мин 64 Kbit/s) 
 

Напомена: најмања понуђена количина DATA саобраћаја 55 DATA SIM картицa (интернет картицама) је 3 GB по 
картици за дефинисану претплату у износу од 700 РСД без ПДВ месечно по броју. 

 

SMS поруке за иностранство (С) 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 3 пондера. 

Овим елементом критеријума ће се оцењивати цена интернационалне SMS поруке по броју. 
Цена из понуде се оцењује по формули: 
         С мин 
С =------------ x 3 
         С пон 
 

С мин - најнижа понуђена цена  
С пон  - цена понуђача  
С        - цена понуде која се оцењује 
 

Буџет за куповину мобилних уређаја (Б) 

На основу овог елемента критеријума понуђач може стећи максимално 17 пондера. 
Овим елементом критеријума ће се оцењивати буџет за куповину мобилних уређаја. Мобилни уређаји треба да 
буду испоручени без нових GSM картица, осим уколико Наручилац захтева другачије. 
Минималан прихватљив понуђени буџет за куповину мобилних уређаја је 3.000.000,00 динара са ПДВ, односно 
2.500.000,00 динара без ПДВ за сваку годину уговорног периода. 
 
Буџет за куповину из понуде се оцењује по формули: 
          Б пон 
Б  = ------------ x 17 
         Б max 
 



Б max - највећи понуђени износ буџета 

Б пон  - буџет понуђача  
Б         - број пондера за понуђен буџет 

 

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где 

је конкурсна документација доступна: 

 Конкурсна документација за предметну набавку може се преузети са Портала 

јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца  

www.uprava.vojvodina.gov.rs  - линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети и тако што ће 

доставити захтев Наручиоцу на e-mail адресу: natasa.nadj@vojvodina.gov.rs 

 

10. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно 

органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се 

могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити 

животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.: 

Подаци о пореским обавезама могу се добити од стране Министарства финансија - 

Пореске управе и од стране локалне пореске администрације према седишту понуђача. 

Адреса: Министарство финансија - Пореска управа - централа 

            Саве Машковића 3-5, Београд 

Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/ 

Подаци о заштити животне средине могу се добити од стране: 

1) Агенције за заштиту животне средине 

Адреса: Руже Јовановић 27а, 11160 Београд 

Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs/ 

2) Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Адреса:Немањина 22-26, Београд 

Интернет адреса:http://www.mpzzs.gov.rs/ 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити од стране: 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Адреса: Немањина 11, 11000 Београд 

Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/  

 

11. Начин подношења понуде и рок:  
 Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се непосредно или путем поште 

у затвореној коверти или кутији на адресу Наручиоца: Управа за заједничке послове 

покрајинских органа, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. На коверти или 

кутији у којој се подноси понуда обавезно навести „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за ЈНОП 

19/2018 – ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“ и приложити 

тражену документацију. На полеђини коверте потребно је навести назив, адресу, број 

телефона и факса, е-маил понуђача, као и име особе за контакт. У случају да понуду 

подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради  о 

групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.  
Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне  

документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана неизбрисивим мастилом и 

оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на Обрасцу понуде, 

да исту потпише и овери. 

  Рок за подношење понуда је 05.07.2018. године до 11:00 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду 

примљене у писарницу Наручиоца) до 05.07.2018. године до 11:00 часова. 

  Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити 

понуђачу. 

 

12. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се у 

просторијама Наручиоца у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 16 и то дана 

05.07.2018. године у 12:00 часова. Отварање понуда је јавно. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

У поступку отварања активно могу учествовати овлашћени или опуномоћени  

представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
mailto:natasa.nadj@vojvodina.gov.rs
http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/


предајом потписаног и овереног овлашћења-пуномоћја Комисији за јавну набавку. 

Записник о отварању доставиће се понуђачима у року од три дана од дана окончања 

поступка отварања понуда. 

 

13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда уз прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању 

понуда, а које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача 

нема писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности. 

 

14. Рок за доношење одлуке:  

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац задржава право да: 

  - додели уговор једном понуђачу зависно од повољности понуде 

  - обустави поступак јавне набавке у складу са законским условима 

 

15. Лице за контакт: 

Наташа Нађ, телефон: 021/487 4093, e-mail: natasa.nadj@vojvodina.gov.rs 

mailto:natasa.nadj@vojvodina.gov.rs

