
 

 
08/3 број: 404-1-12/16-18  
17.05.2016. 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.rfzo.rs  

4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

6. Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке: 

Предмет јавне набавке: Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 2 
године.  

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

7. Уговорена вредност: 8.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

8. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. 

9.  Број примљених понуда: 3 

10. Највиша и најнижа понуђена цена: 

Позиција Опис позиције 
Највиша понуђена 

цена једног минута у 
динарима без ПДВ-а 

Најнижа понуђена 
цена једног минута у 
динарима без ПДВ-а 

1 2 3 4 

1 
Цена минута разговора ка бројевима из 
мреже (који нису у групи) 

0,01 0,00 

2 
Цена минута разговора ка осталим 
оператерима мобилне и фиксне телефоније 

1,50 0,00 

3 

Цена минута разговора за позиве са локала 
кућне централе Наручиоца ка бројевима у 
мрежи мобилне телефоније Понуђача са 
тарифирањем у секундама без заокруживања 

0,01 0,00 

4 

Цена минута разговора са локала кућне 
централе Наручиоца ка бројевима мобилне 
телефоније ван мреже Понуђача са 
тарифирањем у секундама без заокруживања 

0,056 0,01 

 

11. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Позиција Опис позиције 
Највиша понуђена 

цена једног минута у 
динарима без ПДВ-а 

Најнижа понуђена 
цена једног минута у 
динарима без ПДВ-а 

1 2 3 4 

1 
Цена минута разговора ка бројевима из 
мреже (који нису у групи) 

0,01 0,00 

2 
Цена минута разговора ка осталим 
оператерима мобилне и фиксне телефоније 

1,50 0,00 
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 2 

3 

Цена минута разговора за позиве са локала 
кућне централе Наручиоца ка бројевима у 
мрежи мобилне телефоније Понуђача са 
тарифирањем у секундама без заокруживања 

0,01 0,00 

4 

Цена минута разговора са локала кућне 
централе Наручиоца ка бројевима мобилне 
телефоније ван мреже Понуђача са 
тарифирањем у секундама без заокруживања 

0,056 0,01 

 

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

Уговор се неће извршти преко подизвођача. 
 

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 20.04.2016. године. 
 

14. Датум закључења уговора: 13.05.2016. године 
 

15. Основни подаци о извођачу: 
 

Назив извођача Седиште извођача ПИБ Матични број 

„Telenor“ d.o.o. Београд 104318304 20147229 

 
16.  Период важења уговора: две године од дана почетка примењивања уговора. 

 
 
 

57016.37/104 


