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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
Општинска управа општине Нови Кнежевац, објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа општине Нови Кнежевац, 
Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, www.noviknezevac.rs. 
 
Врста наручиоца: Општинска управа. 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: јавна набавка услуга бр. ЈН 
1.2.6/2018 – Услуга мобилне телефоније, шифра из општег речника јавних набавки: 64212000 – услуге 
мобилне телефоније. 
 
Уговорена вредност: 666.666,67 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда. 
 
Број примљених понуда: 2 (две). 
 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Цена за минималну месечну загарантовану 
потрошњу износи 27.200,00 динара без ПДВ-а, цена за месечну претплату по линији износи 0,01 
динара без ПДВ-а, цена минута разговора у мрежи понуђача, ван ВПН групе наручиоца износи 0,01 
динара без ПДВ-а, цена минута саобраћаја према осталим мобилним мрежама износи 0,01 динара без 
ПДВ-а, цена минута саобраћаја према фиксним мрежама износи 0,01 динара без ПДВ-а, цена СМС 
поруке у земљи износи 0,01 динара без ПДВ-а и цена интернет саобраћаја по КБ износи 0,01 динара 
без ПДВ-а. 
 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: Цена за минималну месечну загарантовану 
потрошњу износи 54.900,00 динара без ПДВ-а, цена за месечну претплату по линији износи 0,01 
динара без ПДВ-а, цена минута разговора у мрежи понуђача, ван ВПН групе наручиоца износи 0,01 
динара без ПДВ-а, цена минута саобраћаја према осталим мобилним мрежама износи 0,01 динара без 
ПДВ-а, цена минута саобраћаја према фиксним мрежама износи 0,01 динара без ПДВ-а, цена СМС 
поруке у земљи износи 0,01 динара без ПДВ-а и цена интернет саобраћаја по КБ износи 0,01 динара 
без ПДВ-а. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 07.09.2018. године. 
 
Датум закључења уговора: 17.09.2018. године. 
 
Период важења уговора: Уговор производи правна дејства у периоду од годину дана од дана 
потписивања овлашћених лица обе уговорне стране, а најдуже до утрошка средстава Наручиоца 
опредељених за предметну најавку, у зависности од тога који услов пре наступи. 
 
Основни подаци о добављачу: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д., са седиштем 
у Београду, ул. Таковска бр.2, ПИБ 100002887, матични број 17162543. 
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