
 
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-маил: public@rfzo.rs           ПИБ бр. 101288707         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 

 
08/3 број:404-1-3/18-12 
02.04.2018.године 
 

 
ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке: 

Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 месеца, ЈН бр. 404-1-
205/18-3 

 
Дана 02.04.2018. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњење у вези 

поступка јавне набавке: Набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 
месеца, ЈН бр. 404-1-205/18-3, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 
1. Питање: „У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга бр. 404-1-205/18-3 (јавна 

набавка услуге мобилне телефоније за потребе РФЗО за период од 24 месеца), молимо вас да 
доставите  структуру саобраћаја на месечном нивоу која укључује: 
 

-Количину минута ка свим националним оператерима мобилне и фиксне телефоније 
-Количину минута ка интернационалним оператерима мобилне и фиксне телефоније 
-Број СМС порука ка бројевима у националној мрежи и интернационалним мрежама мобилне 

телефоније 
-Број ММС порука ка бројевима у националној мрежи и интернационалним мрежама мобилне 

телефоније 
-Количину мобилног Интернет у МБ у оквиру националне мреже мобилне телефоније 
-Количину минута и СМС порука која је остварена у роминг-у 
-Количину минута са локала кућне централе ка свим националним оператерима мобилне 

телефоније.   
Како бисмо били у прилици да доставимо понуду која у потпуности одговара захтевима 

наручиоца.“ 
 
Одговор: Наручилац није у могућности да достави податке о структури саобраћаја из разлога 

што подаци на месечном нивоу нису увек исти. 
 
Наручилац је на страни 5 од 31 КД, „Техничка спецификација“. под тачком 3. Спецификација 

услуге, под редном бројем 1. навео број картица које су тренутно у употреби који износи 880 картица, 
док је под редним бројем 2. навео минималну месечну потрошњу која износи 250.000,00 динара без 
ПДВ-а, а која се односи на следеће услуге: 

- Разговора ка бројевима из мреже (који нису у групи); 
 

- Разговора ка осталим националним оператерима мобилне и фиксне телефоније; 
 

- Разговора ка интернационалним оператерима мобилне и фиксне телефоније; 
 

- СМС поруке ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније; 
 

- СМС поруке ка бројевима у интернационалним мрежама мобилне телефоније; 
 

- ММС ка бројевима у националној мрежи мобилне телефоније; 
 

- ММС ка бројевима у интернационалним мрежама мобилне телефоније; 
 

- Мобилни интернет у оквиру националне мреже мобилне телефоније; 
 

- Разговор са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима у мрежи мобилне телефоније 

Понуђача; 
 

- Разговор са локала кућне централе Наручиоца ка бројевима мобилне телефоније ван мреже 

Понуђача. 
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На основу наведеног, као и на основу осталих података наведених у техничкој спецификацији, 

понуђачи могу доставити одговарајућу понуду и планирати финансије. 
 

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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