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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – КОРИШЋЕЊЕ 

МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА, ЗА ПОТРЕБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА 
(ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/2020) 

 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички                                              
геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39. 

2. Врста Наручиоца: Посебна организација државне управе. 

3. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке: Предмет јавне набавке је набавка услуге – Коришћење мобилног 
телефона, за потребе Републичког геодетског завода. 

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге мобилне телефоније – 
64212000. 

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место 
извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и 
ознака из општег речника набавке: /. 

5. Уговорена вредност: 2.950.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

6. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 

7. Број примљених понуда: 2. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

Највиша цена (без ПДВ-а) Најнижа цена (без ПДВ-а) 

 
Цена минута у мрежи оператера (ван ВПН 

групе) - 0,01 динара, без ПДВ-а; 
Цена минута ка другим мобилним 

мрежама (ван ВПН групе) - 0,01 динара, 
без ПДВ-а; 

Цена минута ка фиксним линијама - 0,01 
динара, без ПДВ-а. 

 

 
Цена минута у мрежи оператера (ван 
ВПН групе) - 0,01 динара, без ПДВ-а; 

Цена минута ка другим мобилним 
мрежама (ван ВПН групе) - 0,01 динара, 

без ПДВ-а; 
Цена минута ка фиксним линијама - 0,01 

динара, без ПДВ-а. 
 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша цена (без ПДВ-а) Најнижа цена (без ПДВ-а) 

 
Цена минута у мрежи оператера (ван ВПН 

групе) - 0,01 динара, без ПДВ-а; 
Цена минута ка другим мобилним 

мрежама (ван ВПН групе) - 0,01 динара, 
без ПДВ-а; 

Цена минута ка фиксним линијама - 0,01 
динара, без ПДВ-а. 

 

 
Цена минута у мрежи оператера (ван 
ВПН групе) - 0,01 динара, без ПДВ-а; 

Цена минута ка другим мобилним 
мрежама (ван ВПН групе) - 0,01 динара, 

без ПДВ-а; 
Цена минута ка фиксним линијама - 0,01 

динара, без ПДВ-а. 
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10. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.  

11. Датум доношења Одлуке о додели уговора: 3. март 2020.године. 

12. Датум закључења уговора: 27. мај 2020.године.  

13. Основни подаци о добављачу: 

Назив Адреса 
Матични 

број 
ПИБ Законски заступник 

Предузеће за 
телекомуникације 

 
"Телеком Србија" 

А.Д. 

 

11000 Београд,  

ул. Таковска 
број 2 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
17162543 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

100002887 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предраг Ћулибрк 
 
 

 

14. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или до 
утрошка новчаних средстава. 

15. Околности које представљају основ за измену уговора: /.  

 


