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Република Србија 

Први основни суд у Београду 
                  Су IV-22-25-11/2018 

Дана, 14.11.2018. године 
Београд, Булевар Николе Тесле 42 а 

                                 ЈГ 
 
На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12, 
14/15, 68/15), председник Првог основног суда у Београду доноси  

 
 
 

О Д Л У К У  
о додели уговора  

 
За јавну набавку мале вредности услуга - мобилне телефоније за потребе Првог 
основног суда у Београду број 06/18. 
 
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Вип Мобиле“ д.о.о., Београд, ул. Милутина 
Миланковића бр.1ж, који је доставио понуду број МН15421 од 07.11.2018. године, 
код наручиоца заведену под бројем: Су IV-22-25-8/2018 дана 08.11.2018. године са 
укупном понуђеном ценом месечне претплате која износи 16.000,00 динара без 
ПДВ-а, односно 19.200,00 динара са ПДВ-ом, укупним бројем пондера 100 и роком  
важења понуде 30 дана од дана јавног отварања понуда.  
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
У складу са одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 
06/18 набавка услуга - мобилне телефоније број Су IV-22-25/2018 од 17.10.2018. 
године, Први основни суд у Београду је дана 31.10.2018. године објавио позив за 
подношење понуда, број Су IV-22-25-4/2018, на порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, у коме је наведено да је рок за достављање понуда 
08.11.2018. године до 12:00 часова, као и да ће се јавно отварање понуда обавити 
последњег дана рока за подношење пoнуда, а након истека рока за подношење 
понуда са почетком у 12:30 часова, и то у просторијама Првог основног суда у 
Београду, Булевар Николе Тесле бр.42 а, Нови Београд у канцеларији С.44 сутерен 
зграде. 
 
Комисија за јавну набавку је дана 08.11.2018. године, са почетком у 12:30 часова, у 
саставу од два члана и једног заменика члана, приступила јавном отварању понуда 
у просторијама Првог основног суда у Београду, канцеларија бр. С.44 у сутерену 
зграде, Булевар Николе Тесле бр.42 а, Нови Београд. 
 
Након извршеног прегледа и стручне оцене понуда комисија је дана 09.11.2018. 
године, донела извештај о стручној оцени понуда број Су IV-22-25-10/2018 у коме 
је наведено следеће: 
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1.Предмет  и број јавне набавке:  
набавка услуга - мобилне телефоније, број 06/18 
 
2.Назив и ознака из општег речника набавке:  
услуга мобилне телефоније, ОРН  64212000-5  
 
3.Подаци из плана набавки:  
Јавна набавка је предвиђена у плану јавних набавки Првог основног суда у 
Београду за 2018. годину. 
 
4.Процењена вредност јавне набавке:  
800.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
5. Предметна јавна набавка није обликована по партијама 
 
6. Констатује се да отварању понуда присуствују следећи овлашћени 
представници понуђача:  
 

р.бр. назив понуђача име и презиме представника 
број пуномоћја/ 

број лк 
1 Телеком Србија а.д.,Београд Јелена Ковачевић 475430/3-2018 
2 Теленор д.о.о., Нови Београд Драган Цветковић 681785/18 
3 Вип Мобиле д.о.о., Београд Никола Главоњић А21430 
4 Вип Мобиле  д.о.о., Београд Марија Ничић А21820 

 
7. Констатује се да отварању понуда не присуствује заинтересовано лице 
 
8. Констатује се да отварању понуда присуствује и друго лице 
  Јелена Бошковић 
 
9.Комисија је констатовала да је благовремено, тј. до 08.11.2018. године до 
12:00 часова, примљене су три  понуде следећих понуђача, и то: 
 

р.бр. 
број под којим је 
понуда заведена 

назив понуђача 
датум 

пријема 
час пријема 

1 Су IV 22-25-6/2018 Телеком Србија а.д., Београд 08.11.2018. 10:55 

2 Су IV 22-25-7/2018 Теленор д.о.о., Нови Београд 08.11.2018. 11:45 
3 Су IV 22-25-8/2018 Вип Мобиле д.о.о., Нови Београд 08.11.2018.        11:50 

 
10.Неблаговремених  понуда: нема   
 
11.Назив понуђача, односно шифра понуђача, број под којим је понуда 
заведена, цена и други подаци из понуде: 
 
11.1.понуђач Телеком Србија а.д., Београд, ул.Таковска бр.2 

заводни број наручиоца Су IV 22-25-6/2018 
датум завођења код наручиоца 08.11.2018. године 
време пријема код наручиоца 10:55 
број понуде 475430/1-2018 
датум понуде 05.11.2018. године 
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укупна понуђена цена 19.000,017динара без ПДВ-а  22.800,204 динара са ПДВ-ом 
рок важења понуде 30 дана 
рок плаћања рачуна 20 дана         
буџет за бенефицирану 
набавку  

301.000,00 динара без ПДВ-а 
361.200,00 динара са ПДВ-ом 

 
  11.2.понуђач Теленор д.о.о., Нови Београд, ул.Омладинских Бригада бр.90 

заводни број наручиоца Су IV 22-25-7/2018 
датум завођења код наручиоца 08.11.2018. године 
време пријема код наручиоца 11:45 
број понуде 28559 
датум понуде 08.11.2018. године 
укупна понуђена цена 36.722,00 динара без ПДВ-а 44.066,4 динара са ПДВ-ом 
рок важења понуде 31 дана 
рок плаћања рачуна 30 дана        
буџет за бенефицирану  
набавку 

300.000, 00 динара без ПДВ-а    
360.000,00динара са ПДВ-ом 

 
 11.3.понуђач Вип Мобиле д.о.о., Нови Београд, ул.Милутина Миланковића бр.1ж 

заводни број наручиоца Су IV 22-25-8/2018 
датум завођења код наручиоца 08.11.2018. године 
време пријема код наручиоца 11:50 
број понуде МН15421 
датум понуде 07.11.2018. године 
укупна понуђена цена 16.000,00 динара без ПДВ-а  19.200,00динара са ПДВ-ом 
рок важења понуде 30 дана 
рок плаћања рачуна 45 дана        
буџет за бенефицирану  
набавку 

450.000,00 динара без ПДВ-а   
540.000,00динара са ПДВ-ом 

 
12. Недостаци примљених понуда (докази који нису приложени уз понуду): 
нема недостатака 
 
13. Примедбе представника понуђача на поступак отварања понуда:  
није било примедби присутних представника понуђача 
 
14. Поступак јавног отварања понуда: завршен је дана 08.11.2018. године, у 
13:00 часова, што је и констатовано у Записнику, који је потписан од стране 
присутних чланова Комисије и присутних представника понуђача. 
 
15. Ранг листа одговарајућих понуда, применом  критеријума економски 
најповољнија понуда: 
  
1. Понуда понуђача Вип Мобиле д.о.о., Нови Београд, ул. Милутина 
Миланковића бр. 1ж  је благовремена и одговарајућа са укупним бројем 
пондера 100 и то:  
 
Цена месечне претплате по телефонском броју (максималан износ по 
претплатничком броју 500,00 динара без ПДВ-а): 
 
         најнижа цена х 40                      320 х 40 = 40 
цена понуђача који се оцењује              320 
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Цена месечне претплате по телефонском броју (максималан износ по 
претплатничком броју 1.000,00 динара без ПДВ-а): 
 
         најнижа цена х 40                      0,01 х 40 = 40 
цена понуђача који се оцењује              0,01 
 
Буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја (Не мањи од 300.000,00 

динара без ПДВ-а): 
 
буџет који се оцењује х 20              450000 х 20 = 20 
  највећи понуђени буџет                   450000 
 
2. Понуда понуђача Телеком Србија а.д., Београд, ул. Таковска бр. 2 је 
благовремена и одговарајућа са укупним бројем пондера 87,06. 
 
Цена месечне претплате по телефонском броју (максималан износ по 
претплатничком броју 500,00 динара без ПДВ-а): 
 
         најнижа цена х 40                      320 х 40 = 33,68 
цена понуђача који се оцењује              380 
 
Цена месечне претплате по телефонском броју (максималан износ по 
претплатничком броју 1.000,00 динара без ПДВ-а): 
 
         најнижа цена х 40                      0,01 х 40 = 40 
цена понуђача који се оцењује              0,01 
 
Буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја (Не мањи од 300.000,00 

динара без ПДВ-а): 
 
буџет који се оцењује х 20              301000 х 20 = 13,38 
  највећи понуђени буџет                   450000 
 
3. Понуда понуђача  Теленор д.о.о., Нови Београд, ул. Омладинских Бригада 
бр. 90  је  благовремена и одговарајућа са укупним бројем пондера 42,42. 
 
Цена месечне претплате по телефонском броју (максималан износ по 
претплатничком броју 500,00 динара без ПДВ-а): 
 
         најнижа цена х 40                      320 х 40 = 29,09 
цена понуђача који се оцењује              440 
 
Цена месечне претплате по телефонском броју (максималан износ по 
претплатничком броју 1.000,00 динара без ПДВ-а): 
 
         најнижа цена х 40                      0,01 х 40 = 0 
цена понуђача који се оцењује              866 
 
Буџет за бенефицирану набавку мобилних телефонских уређаја (Не мањи од 300.000,00 

динара без ПДВ-а): 
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буџет који се оцењује х 20              300000 х 20 = 13,3 
  највећи понуђени буџет                   450000 
 
                                                          

р.б. назив понуђача Укупан број пондера 

1. Вип Мобиле д.о.о. 100 

2. Телеком Србија а.д. 87,06 

3. Теленор д.о.о. 42,42 
     
 16.На основу спроведеног поступка јавног отварања понуда, извршеног прегледа 

и стручне оцене истих, Комисија за јавну набавку констатује да су у овој јавној 
набавци испуњени услови за избор одговарајуће понуде и препоручила је 
наручиоцу да сагласно члану 107. Закона о јавним набавкама, (''Службени гласник  
РС'', бр. 124/12,14/15, 68/15), додели уговор: 

 
Понуђачу „Вип Мобиле“ д.о.о., Београд, ул. Милутина Миланковића бр.1ж, који је 
доставио понуду број МН15421 од 07.11.2018. године, код наручиоца заведену под 
бројем: Су IV 22-25-8/2018 дана 08.11.2018. године са укупном понуђеном ценом 
месечне претплате која износи 16.000,00 динара без ПДВ-а, односно 19.200,00 
динара, укупним бројем пондера 100 и роком  важења понуде 30 дана од дана 
јавног отварања понуда. 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог комисије за јавну набавку, па је 
донета одлука о додели уговора којом се УГОВОР ДОДЕЉУЈЕ понуђачу „Вип 
Мобиле“ д.о.о., Београд, ул. Милутина Миланковића бр.1ж. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у 
року од 5 дана од дана њеног објављивања на порталу јавних набавки                                                                      
                  
Одлуку објавити: 
у року од три дана од дана доношења, 
- на порталу јавних набавки и  
- на интернет страници наручиоца 
 
 

                       
 

                                    
                                                                       ПРЕДСЕДНИК   

                      ПРВОГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ 
                                                                         судија Снежана Стевовић 

 
  

 
 


