
 

 
08/3 број:404-2-7/15-32  
09.06.2015. године 

 
 

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

 Републички фонд за здравствено осигурање је је спровео поступак јавне набавке и закључио 
уговор о јавној набавци  

5. Врста предмета јавне набавке: услуге 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке: Јавна 
набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 11 месеци.  

Процењена вредност јавне набавке без урачунатог ПДВ-а: 3.000.000,00 динара 

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

6. Уговорена вредност: 

Позиција Опис позиције 
Цена без 

ПДВ-а 
Износ 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

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

0.00 0.00 0.00 

2 
Цена минута разговора ка осталим оператерима 
мобилне и фиксне телефоније 

0.00 0.00 0.00 

3 

Понуђена цена минута разговора за позиве са локала 
кућне централе Наручиоца ка бројевима у мрежи 
мобилне телефоније Понуђачаса тарифирањем у 
секундама без заокруживања 

0.00 0.00 0.00 

4 

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

0.01 0.002 0.012 

Износ опредељеног буџета за телефонске апарате износи 3.333.333,33 динара без ПДВ-а. 

Минимална месечна обавеза Претплатника износи 250.000,00 динара. 
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7. Критеријум за доделу уговора: економски најповиљнија понуда. 

8.  Број примљених понуда: 3 

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

Уговор се неће извршти преко подизвођача. 
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.05.2015. године. 
14. Датум закључења уговора: 01.06.2015. године. 

15. Основни подаци о добављачу: 

Назив добављача Седиште добављача ПИБ Матични број 

Теленор д.о.о. 
Омладинских бригада  

бр. 90, Београд 
104318304 20147229 

 

16. Период важења уговора: годину дана. 
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