
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 

бр.124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке услуга – услуге 

мобилне телефоније и закљученог уговора о јавној набавци, Управа за заједничке послове 

покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16  о б ј а в љ у ј е  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА - 

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

РЕД. БР. ЈНОП 18/2020 

 

Назив наручиоца:    
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 

  

Интернет страница наручица: www.uprava.vojvodina.gov.rs  

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста предмета: Услуге 

  

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). 
  

Уговорена вредност: 15.834.000,00 динара без ПДВ  
 

Критеријум за доделу уговора: 

Економски најповољнија понуда. Елементи критеријума су: 

Цена саобраћаја у земљи за 650 VOICE SIM картица (Ц1).............. 50 пондера 

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

Интернет на VOICE SIM картицама (ИВК).................................... 8 пондера 

Интернет на 40 DATA SIM картица (ИДК).................................... 5 пондера 

SMS поруке за иностранство (С)................................................ 3 пондера 

Квалитет сигнала мобилне телефоније (К)..................................  12 пондера 

Буџет за куповину мобилних уређаја и сличних апарата (Б)........... 17 пондера 

Укупно: .........................................................................  100 пондера 

  

Број примљених понуда: Примљене су укупно 2 понуде 

 

Понуђена цена: 

- Највиша 15.834.000,00 динара без ПДВ 

  

- Најнижа 15.834.000,00 динара без ПДВ 

 

Понуђена цена код - Највиша 15.834.000,00 динара без ПДВ 

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


прихватљивих понуда:  
  

- Најнижа 15.834.000,00 динара без ПДВ 

 

Део или вредност уговора који ће се 

извршити преко подизвођача: 

Изабрани понуђач је самостално поднео 

понуду 

 

Датум доношења одлуке о додели 

уговора: 

13.07.2020. године 

 

Датум закључења уговора: 01.08.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу: 

Скраћено пословно име „VIP MOBILE“ ДОО БЕОГРАД 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Нови Београд 

Место:  
Београд 

Улица: 

Милутина Миланковића  

Број: 

 1ж  

Спрат/стан: 

- 

Адреса за пријем електронске поште: a.eminic@vipmobile.rs  

Матични број: 20220023 

ПИБ: 104704549 
 

 

Период важења уговора:  24 месеца од дана закључења уговора 
 

Околности које представљају основ за измену уговора: 

/ 

 

Остале информације: 

/ 

 

mailto:a.eminic@vipmobile.rs

