
 

 
08 број: 404-1-74/16-15 
17.02.2017. године 

 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) Републички фонд за здравствено осигурање објављује   
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање 

2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста предмета јавне набавке: услуге 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке: 
Набавка услуге фиксне телефоније за потребе РФЗО за период од 2 године  

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 26.000.000,00 динара 

 Назив и ознака из општег речника набавке: 64211000 – услуге јавне телефоније 

6. Редни број јавне набавке: 404-1-231/16-71. 

7. Уговорена вредност: 26.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.   

8. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

9. Број примљених понуда:  

Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)  

10.  Највиша и најнижа понуђена цена: 

 Највиша понуђена цена: 
ТАБЕЛА 1 

Износ месечне претплате 
 по броју (директној телефонској линији) у 

динарима без ПДВ-а. (не може бити већа од 550,00 
динара без ПДВ-а) 

Број бесплатних минута у оквиру  
понуђене месечне претплате по броју ка фиксним 

бројевима у националном саобраћају 

549,17 150 

 

 
ТАБЕЛА 2 

Цена по минуту  
 Цена минута у динарима 

без ПДВ-а 
 Цена минута у динарима 

са ПДВ-ом 

Цена по минуту ка фиксним бројевима у 
националном саобраћају након истрошених 
бесплатних минута 

1,00  1,20 

Цена по минуту ка мобилним  бројевима у 
националном саобраћају 

6,66  7,99 
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 Најнижа понуђена цена: 

ТАБЕЛА 1 

Износ месечне претплате 
 по броју (директној телефонској линији) у 

динарима без ПДВ-а. (не може бити већа од 550,00 
динара без ПДВ-а) 

Број бесплатних минута у оквиру  
понуђене месечне претплате по броју ка фиксним 

бројевима у националном саобраћају 

549,17 150 

 

 
ТАБЕЛА 2 

Цена по минуту  
 Цена минута у динарима 

без ПДВ-а 
 Цена минута у динарима 

са ПДВ-ом 

Цена по минуту ка фиксним бројевима у 
националном саобраћају након истрошених 
бесплатних минута 

1,00  1,20 

Цена по минуту ка мобилним  бројевима у 
националном саобраћају 

6,66  7,99 

 
11. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
 
Уговор се неће извршити уз помоћ подизвођача.  
 
12.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.01.2017. године. 

13. Датум закључења уговора: 01.02.2017. године 

14. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

Предузеће за телекомуникације 
„Телеком Србија“ а.д. 

ул. Таковска бр.2, 
Београд 

100002887 17162543 

 

15. Период важења уговора: 01.02.2019. године.   

17. Околности које представљју основ за измену уговора:  

 Уговор се може мењати у следећим случејевима: 
 - смањење количине бројева, односно телефонских прикључака; 
 - повећања количине бројева, односно телефонских прикључака и  

- из објективних разлога (oколности више силе) у складу са позитивно-правним прописима. 
 

 
57017.12/22 


