
      
Република Србија 

Универзитет у Нишу 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 01-1055/2 

09.05.2019. године 
 

 На основу Извештаја о спровођењу поступка набавке број 01-1055/1 oд 

09.05.2019. године, и члана 38. Статута („Билтен Правног факултета у Нишу“ број 

256/2019), декан Правног факултета доноси: 
 

 

О Д Л У К У  

о додели уговора за Н 27/2019 
 

   У поступку набавке услуге телефоније за 2019. годину, спроведеног у складу 

са чланом 39. став 2. ЗЈН-а, ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР: 

 

 - за партију 1. Понуђачу "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, из 

Београда , јер је његова понуда најповољнија. 

 Вредност уговора о набавци износи 100.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

120.000,00 динара са ПДВ-ом.  

 

 - за партију 2. Понуђачу "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, из 

Београда јер је његова понуда најповољнија. 

            Вредност уговора о набавци износи 300.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

360.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е     
 
 

 Наручилац  је дана 24.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка 

набавке без примене Закона, за набавку услуге телефоније за 2019. годину. 
 
 

 За наведену набавку наручилац је дана 24.04.2019. године упутио позиве за 

достављање понуда потенцијалним понуђачима, и објавио јавни позив на својој 

интернет страници. 
 

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле су две 

понуде за партију 1., и три понуде за партију 2., које су биле благовремене, док 

неблаговремених понуда није било. 

 
 

 Након спроведеног отварања понуда Комисија за набавку  је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом. 
 

 У Извештају о стручној оцени понуда констатовано је следеће: 

1) Врста предмета  набавке и подаци о  набавци: 
 

Врста предмета  набавке: Предмет набавке су услуге. 

Предмет  набавке: Услуге  телефоније за 2019. годину. 

Редни број  набавке: Н 27/2019 



 

2) Процењена вредност  набавке: 
 
 

 

Процењена вредност  набавке   

(без ПДВ-а): 

400.000,00 динара 

Партија 1.   100.000,00 – фиксна телефонија 

Партија 2.   300.000,00 – мобилна телефонија 
 

 

 

ПАРТИЈА 1. Фиксна телефонија 

 

1) Основни подаци о понуђачима:  
У предметном поступку набавке за Партију 1. пристигле су две понуде, које су биле 

благовремене, док неблаговремених понуда није било. Понуде за учествовање у поступку 

поднели су следећи понуђачи:     

Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде 

05-1040 "БЕОТЕЛНЕТ  ИСП" ДОО, Булевар војводе Мишића 37, Београд (Савски Венац) 

05-1050 "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Таковска 2,  Београд 
  

 

 

 

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:   
 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

Понуђена 

цена без 

ПДВ-а 

/ / / / 
 

 

 

 

 

 

3) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: / 
 

 

 

 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда  је „економски најповољнија понуда“. 

 Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума 

економски најповољније понуде: 
 

Р.бр КРИТЕРИЈУМ Број бодова 

1. Цена месечне претплате по стандардном телефонском прикључку 15 

2. Цена месечне претплате за прикључак Е1 25 

3. Цена минута у месном саобраћају 20 

4. Цена минута у међумесном саобраћају 20 

5. Цена минута према мобилној телефонији 20 

 УКУПНО 100 
 

Методе оцењивања 
 

1. ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ПО СТАНДАРДНОМ ПРИКЉУЧКУ 

 Код овог критеријума упоређиваће се цена месечне претплате по прикључку без 

ПДВ-а. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Износ претплате по једном прикључку не сме да буде већи од 550,00 динара без 

ПДВ-а. Понуда понуђача, који понуди већи износ месечне претплате по једном 

прикључку, биће одбијена као неприхватљива. 

 Уколико се сви понуђачи понуде бесплатну претплату, утолико ће свима 

припасти максималан број поена, тј. 15 пондера. 
 

 

 



2. ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ЗА ПРИКЉУЧАК Е1 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се  цена месечне претплате за 

прикључак Е1, са опсегом бројева из техничке спецификације. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Износ претплате за прикључак Е1 не сме да буде већи од 12.500,00 динара без 

ПДВ-а. Понуда понуђача, који понуди већи износ месечне претплате по једном 

прикључку, биће одбијена као неприхватљива. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену претплате утолико ће свима бити 

додељен максимални број од 25 пондера. 
 

3. ЦЕНА МИНУТА  У МЕСНОМ САОБРАЋАЈУ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора без ПДВ-

а у оквиру мрежне групе са префиксом 018, из понуде међу појединачним понудама. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута у месном саобраћају, 

утолико ће свима бити додељено максималних 20 пондера. 
 

4. ЦЕНА МИНУТА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора без ПДВ-

а изван мрежне групе са префиксом 018, из понуде међу појединачним понудама. 

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута у међумесном саобраћају, 

утолико ће свима бити додељено максималних 20 пондера. 
 

5. ЦЕНА МИНУТА ПРЕМА МОБИЛНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора без ПДВ-а, у 

саобраћају са мобилним телефонима у националној мрежи, из понуде међу појединачним 

понудама.  

 Понуђене цене треба заокружити на две децимале. 

Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута разговора према бројевима из 

мобилне мреже, утолико ће свима бити додељено по 20 пндера. 

 

 Додељивање пондера за свих пет елемената критеријума вршиће се према следећој 

формули: 
 

П = Пмах х (Хмин + Хср) / (Х + Хср) 
 

 Легенда: 

 П = број поена за понуђену цену Х за задати критеријум 

 Пмах = максимални број поена за задати критеријум 

 Хмин = најмања понуђена цена за ставку која се бодује (опција бесплатно третира се као 

цена од 0,00 динара) 

 Хмах = највећа понуђена цена за ставку која се бодује 

 Хср = (Хмах  + Хмин)/2 

 Х - понуђена цена из понуде која се бодује 

 

Рангирање понуда 
 

 1. Цена месечне претплате по стандардном прикључку: 
 Понуђач "БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП" Д.О.О., Булевар војводе Мишића 37, Београд  понудио је 

цену месечне претплате по стандардном прикључку  у износу од 0,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д., Таковска 2, Београд понудио је цену месечне 

претплате по стандардном прикључку  у износу од 549,17 динара без ПДВ-а. 

 



 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 

1. Понуђач "БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП" Д.О.О., Булевар војводе Мишића 37, Београд  

15 х (0,00+ 274,59) / (0,00+274,59) = 15,00 
 

2. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд  

15 х (0,00+ 274,59) / (549,17+274,59) = 5,00 
 

 

 2. Цена месечне претплате за прикључак Е1 
 Понуђач "БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП" Д.О.О., Булевар војводе Мишића 37, Београд  понудио је 

цену месечне претплате за прикључак Е1 у износу од 0,00 динара без ПДВ. 

Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд понудио је цену месечне 

претплате за прикључак Е1 у износу од 0,00 динара без ПДВ. 

 

Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 

1. Понуђач "БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП" Д.О.О., Булевар војводе Мишића 37, Београд  -25 

пондера. 

2. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд   -25 пондера. 

 

 3. Цена минута у месном саобраћају 

 Понуђач "БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП" Д.О.О., Булевар војводе Мишића 37, Београд  

понудио је цену минута у месном саобраћају у износу од 2,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд  понудио је цену минута у 

месном саобраћају у износу од 0,45 динара без ПДВ-а. 

 

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 

 1. Понуђач "БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП" Д.О.О., Булевар војводе Мишића 37, Београд   

20 х (0,45+ 1,23) / (2,00+1,23) = 10,40 

 

2. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд 

20 х (0,45+ 1,23) / (0,45+1,23) = 20,00  

 

 4. Цена минута у међумесном саобраћају 

 Понуђач "БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП" Д.О.О., Булевар војводе Мишића 37, Београд 

понудио је цену минута у међумесном саобраћају у износу од 1,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд понудио је цену минута у 

међумесном саобраћају у износу од 0,45 динара без ПДВ-а. 
  

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 
 

 1. Понуђач "БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП" Д.О.О., Булевар војводе Мишића 37, Београд:  
 

20 х (0,45+ 0,73) / (1,00+0,73) = 13,64 
 

2. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд:  
 

20 х (0,45+ 0,73) / (0,45+0,73) = 20,00 

 
 

 5. Цена минута према мобилној телефонији 

 Понуђач "БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП" Д.О.О., Булевар војводе Мишића 37, Београд 

понудио је цену минута према мобилним телефонима у националној мрежи у износу од 

3,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд понудио је цену минута 

према мобилним телефонима у националној мрежи у износу од 2,50 динара без ПДВ-а. 
 



 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 

 1. Понуђач "БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП" Д.О.О., Булевар војводе Мишића 37, Београд 

20 х (2,50+ 2,75) / (3,00+2,75) = 18,26 
  

 2. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд 

20 х (2,50+ 2,75) / (2,50+2,75) = 20,00 
 
 

Након сабирања бодова за све елементе критеријума који се пондеришу, ранг 

листа понуђача изгледа овако:   

                                     Елементи        

                                   критеријума 

             

              Назив 

            понуђача 

Цена месечне 

претплате по 

стандардном 

прикључку 

Цена месечне 

претплате за 

прикључак 

Е1 

Цена 

минута у 

месном 

саобраћају 

Цена 

минута у 

међумесном 

саобраћају 

Цена 

минута 

према 

мобилним 

тлефонима 

УКУПНО 

ПОНДЕРА 

1. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, 

Таковска 2, Београд 
5,00 25,00 20,00 20,00 20,00 90,00 

2. Понуђач „БЕОТЕЛ НЕТ-ИСП“ Д.О.О., 

Булевар војводе Мишића 37, Београд 
15,00 25,00 10,40 13,64 18,26 82,30 

 
 

 
 

 

 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача: 
 
 

"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд 
 

            и предлаже декану Факултета да њему додели уговор. 
 

 
 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

    Да                                                        Не 
 
 

 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 

  
 
 

ПАРТИЈА 2. Мобилна телефонија 

1) Основни подаци о понуђачима:  
У предметном поступку набавке за Партију 2. пристигле су три  понуде, које су биле 

благовремене, док неблаговремених понуда није било. Понуду за учествовање у поступку 

поднели су следећи понуђачи:     
 

Број под којим је 

понуда заведена 
Подносилац понуде 

05-1043 
„ВИП МОБИЛЕ“ Д.О.О, Булевар Милутина Миланковића 1ж, 11000 Нови 

Београд   

05-1050 "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд 

05-1051 "ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови  Београд 
 

 
 

2) Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена:   
 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Подносилац понуде Разлози за одбијање понуде 

Понуђена 

цена без 

ПДВ-а 

05-1043 
„ВИП МОБИЛЕ“ Д.О.О, 

 Булевар Милутина Миланковића 

1ж, 11000 Нови Београд   

Понуда понуђача „ВИП МОБИЛЕ“ 

Д.О.О је неприхватљива из разлога што 

је исти за партију два понудио рок 

важења понуде од 8 дана који је краћи 

од захтеваног минималног рока. 

2,40 

 

 × 



3) Детаљно образложење за одбијање понуде због неуобичајено ниске цене: / 
 

 

 

4) Критеријум за оцењивање понуда  је „економски најповољнија понуда“. 
 

 Начин примене методологије доделе пондера у случају примене критеријума 

економски најповољније понуде: 

Р.бр КРИТЕРИЈУМ Број бодова 

1. Цена месечне претплате по броју 10 

2. Цена минута у мрежи изабраног оператoра (који нису у групи) 35 

3. Цена минута ка осталим оператoрима 40 

4. Цена минута према фиксној телефонији 5 

5. Цена СМС поруке у националној мрежи 5 

6. Цена СМС поруке ка иностранству 5 

 УКУПНО 100 
 

Методе оцењивања 

1. ЦЕНА МЕСЕЧНЕ ПРЕТПЛАТЕ ПО БРОЈУ 

 Код овог критеријума упоређиваће се месечна претплата по броју без ПДВ-а, из 

понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене треба заокружити на две 

децимале. 

 Пошто трошкове претплате за све запослене сноси Факултет, износ претплате по 

једном броју не сме да буде већи од 50,00 динара без ПДВ-а. Понуда понуђача, који 

понуди већи износ месечне претплате по једном броју, биће одбијена као 

неприхватљива. 

 Уколико се сви понуђачи понуде бесплатну претплату, утолико ће свима 

припасти максималан број поена, тј. 10 пондера. 

 

2. ЦЕНА МИНУТА У МРЕЖИ ИЗАБРАНОГ ОПЕРАТOРА 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се  цена минута разговора у мрежи 

изабраног оператoра без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене 

цене треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута у мрежи изабраног 

понуђача, утолико ће свима бити додељен максимални број од 35 пондера. 
 

3. ЦЕНА МИНУТА  КА ОСТАЛИМ ОПЕРАТОРИМА 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора ка 

осталим оператoрима  без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене 

цене треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута ка осталим операторима, 

утолико ће свима бити додељено максималних 40 пондера. 
 

4. ЦЕНА МИНУТА  КА ФИКСНОЈ ТЕЛЕФОНИЈИ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена минута разговора ка 

фиксној телефонији без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене 

треба заокружити на две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену минута ка осталим операторима, 

утолико ће свима бити додељено максималних 5 пондера. 
 

5. ЦЕНА СМС ПОРУКЕ У НАЦИОНАЛНОЈ МРЕЖИ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена једне СМС поруке без 

ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене треба заокружити на 

две децимале. 

 Уколико сви понуђачи понуде бесплатну цену смс поруке у националној мрежи, 

утолико ће смима бити додељено по 5 пoндера. 



6. ЦЕНА СМС ПОРУКЕ  КА ИНОСТРАНСТВУ 

 Код овог елемента критеријума упоређиваће се цена једне СМС поруке према 

иностранству без ПДВ-а, из понуде међу појединачним понудама. Понуђене цене треба 

заокружити на две децимале. 

 Уколико понуђена цена код свих понуђача буде бесплатна, утолико ће сви добити 

максималних 5 пондера. 
 

 Додељивање пондера за свих шест елемената критеријума вршиће се према 

следећој формули: 
 

П = Пмах х (Хмин + Хср) / (Х + Хср) 
 

 Легенда: 

 П = број поена за понуђену цену Х за задати критеријум 

 Пмах = максимални број поена за задати критеријум 

 Хмин = најмања понуђена цена за ставку која се бодује (опција бесплатно третира се као 

цена од 0,00 динара) 

 Хмах = највећа понуђена цена за ставку која се бодује 

 Хср = (Хмах  + Хмин)/2 

 Х - понуђена цена из понуде која се бодује 
 

Рангирање понуда 
 

 1. Цена месечне претплате по броју: 

 Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд понудио је  цену месечне претплате 

по броју у износу од 0,00 динара без ПДВ-а. 

Понуђач "ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови Београд понудио је  

цену месечне претплате по броју у износу од 0,00 динара без ПДВ-а. 

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 

 1. Понуђач"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд -10 пондера. 

2. Понуђач "ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада  90 , Нови Београд-10 пондера. 
 

 2. Цена минута у мрежи изабраног оператора 

 Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд  понудио је бесплатну цену минута 

у мрежи изабраног оператора. 

Понуђач "ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90,Нови Београд  понудио је 

бесплатну цену минута у мрежи изабраног оператора. 

 

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 

 1. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд -35 пондера. 

2. Понуђач "ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови Београд-35 пондера 

  

 3. Цена минута ка осталим операторима 

 Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд  понудио је цену минута ка осталим 

оператoрима у износу од 1,39 динара без ПДВ-а. 

Понуђач "ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови Београд  понудио је 

цену минута ка осталим оператoрима у износу од 1,40 динара без ПДВ-а. 

 

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 

 1. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд:  
 

40,00 х (1,39+1,395) / (1,39+1,395) = 40 

 

2. Понуђач „ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови Београд:  
 

40,00 х (1,39+1,395) / (1,40+1,395) = 39,86 



 4. Цена минута ка фиксној телефонији  

 Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд  понудио је бесплатну 

цену минута ка фиксној телефонији. 

Понуђач "ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови Београд,  понудио је 

бесплатну цену минута ка фиксној телефонији. 

 

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 

 1. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд -5 пондера. 

2. Понуђач "ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови Београд -5 пондера. 

 

 5. Цена СМС поруке у националној мрежи 

 Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд понудио је бесплатну 

цену СМС поруке у националној мрежи. 

Понуђач "ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови Београд,  понудио је 

бесплатну цену СМС поруке у националној мрежи. 

 

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 

 1. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд  -5 пондера. 

2. Понуђач  ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови Београд, -5 пондера. 

 

 6. Цена СМС поруке ка иностранству 

 Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд  понудио је бесплатну цену СМС 

поруке ка иностранству. 

Понуђач ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови Београд,    понудио је 

бесплатну цену СМС поруке ка иностранству. 

 

 Применом напред наведене формуле, наручилац је дошао до следећег резултата: 

 1. Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд -5 пондера. 

2. Понуђач ТЕЛЕНОР" Д.О.О, Омладинских бригада 90, Нови Београд -5 пондера. 

 
 

 Након сабирања бодова за све елементе критеријума који се пондеришу, ранг 

листа понуђача изгледа овако:   

                                     Елементи        

                                   критеријума 

                Назив 

              понуђача 

Цена 

месечне 
претплате 

по броју 

Цена 

минута у 

мрежи 
оператера 

Цена 

минута 

ка 
осталим 

операт. 

Цена 

минута 

ка 

фиксној 

телефон. 

Цена 

СМС 

поруке у 

национ. 

мрежи 

Цена СМС 

поруке ка 

иностран. 

УКУПНО 

ПОНДЕРА 

1. 
Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" 

А.Д, Таковска 2, Београд 10,00 35,00 40,00 5,00 5,00 5,00 100,00 

2. 
Понуђач  ТЕЛЕНОР" Д.О.О, 

Омладинских бригада 90, Нови 

Београд 
10,00 35,00 39,86 5,00 5,00 5,00 99,86 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
 

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача: 
 

 Понуђач "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д, Таковска 2, Београд 
 

            и предлаже декану Факултета да њему додели уговор. 

 

 

 

 



 
 

 Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

 

    Да                                                        Не 
 
 

 

Назив/име подизвођача Део уговора који ће реализовати подизвођач 

  
 
 

 

 

 Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог реализатора набаваке, те је, на 

основу законског овлашћења, донело Одлуку о додели уговора горе поменутим 

понуђачима, јер су њихове понуде оцењене као најповољније. 
 
 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 

Проф. др Горан Обрадовић 
 

 × 


