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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-96/2016 
Датум: 07.04.2016. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 

14/15 и 68/15; у даљем тексту:ЗЈН) 

 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

 
о закљученим уговорима о јавној набавци, у поступку јавне набавке 

комуникационих услуга (услуге фиксне телефоније, интернета, преноса података и 
мобилне телефоније), за потребе Националне службе за запошљавање, бр.31/16 

 
Предмет набавке: 
Набавка услуга - комуникационе услуге (услуге фиксне телефоније, интернета, преноса 
података и мобилне телефоније), за потребе Националне службе за запошљавање: 

- Партија 1.:Услуге фиксне телефоније, интернета и преноса података  
- Партија 2.: Услуге мобилне телефоније. 

 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 64211000 - Услуге јавне телефоније, 
72400000 – Услуге интернета, 72318000 - Услуге преноса података и 64212000 - Услуге 
мобилне телефоније.     
 
Уговорена вредност:  

- Партија 1.:Услуге фиксне телефоније, интернета и преноса података износи 
236.250.000,00 дин. без ПДВ-а и 

- Партија 2.:Услуге мобилне телефоније,  износи 20.100.000,00 дин. без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора 
Економски најповољнија понуда по партији. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку јавне набавке, примљена је 1 понуда. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда :  
Понуђач ''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д., ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд, понудио је ценe: 
 
  

http://www.nsz.gov.rs/
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Партија 1. Услуге фиксне телефоније, интернета и преноса података 

- Цена минута разговора (локални разговори): 1,00 дин. / мин. 

- Цена минута разговора (међуградски позиви): 1,00 дин. / мин. 

- Цена минута разговора са мобилним бројевима: 6,66 дин. / мин. 

- Месечна претплата за један директан телефонски прикључак: 549,17 дин. 

- Месечна претплата за jeдан ISDN BRI прикључак: 549,17 дин. 

- Месечна претплата за jeдан ISDN прикључак PRI: 9.999,00 дин. 

- Укупна месечна претплата за услугу преноса података (за све локације Наручиоца    

из Спецификације предмета јавне набавке): 2.734.013,82 дин. 

- Укупна месечна претплата за директан приступ интернету и пренос података у 

складу са конкурсном документацијом, за све локације Наручиоца из 

Спецификације предмета јавне набавке: 91.064,14 дин. 

- Укупна месечна претплата за услугу Webhosting у складу са конкурсном 

документацијом, за све локације Наручиоца из Спецификације предмета јавне 

набавке: 19.245,00 дин. 

- Месечна претплата за приступ интернету (ADSL или одговарајуће), за све локације 

Наручиоца из Спецификације предмета јавне набавке: 74.619,82 дин. 

- Укупна месечна претплата за услуге са додатном ценом (Позивни центар) у складу 

са конкурсном документацијом: 2.350,00 дин. 

 
Партија 2.:Услуге мобилне телефоније 
 

- Цена секунде разговора у домаћем саобраћају у оквиру мреже понуђача, ван 

пословне мреже Наручиоца: 0,01 дин. / сек. 

- Цена секунде разговора у домаћем саобраћају према мрежама других оператера 

мобилне телефоније: 0,01 дин. / сек. 

- Цена секунде разговора у домаћем саобраћају према фиксној телефонији: 0,01 дин. 

/ сек. 

- СМС порука у домаћем саобраћају, ван пословне мреже: 0,01 дин.  

- Саобраћај за пренос података за 1KB саобраћаја: 0,01 дин.   

- Месечна претплата по броју: 0,01 дин.  

- Месечна претплата за повезивање мобилне централе Понуђача са кућним 

централама фиксне телефоније Наручиоца, по локацији: 0,01 дин. 

 



 

                                                0094-PR-049-JN-01-PR-29 

Страна 3 од 3 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
 

(једине понуђене цене које самим тим представљају највишу и најнижу цену код 
прихватљивих понуда). 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне услуге испоручивати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
31.03.2016. год. 
 
Датум закључивања уговора: 
01.04.2016. год. 
 
Основни подаци о добављачу: 

''ТЕЛЕКОМ СРБИЈА'' А.Д., ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд, матични број: 17162543; 
ПИБ број:100002887. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор се закључује на период од 36 месеци од дана потписивања, односно на краћи 
период од наведеног, уколико вредност извршених услуга по овом Уговору достигне износ 
укупне уговорне вредности, чиме престаје да важи. Цене и остали елементи уговора су 
непроменљиви. 
 
 

                                                                                          
 
 
        Директор  

            Зоран Мартиновић 


