
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака речника набавке: 

 

 

 

 

 

Процењена вредност: 417.000,00 рсд 

Уговорена вредност: 

 
 
 
 
Критеријум за доделу уговора: 
 

 

 

Рада Кончара бр: 46 

 
www.dzzemun.org.rs 

 здравство 

 услуге 

Дом здравља Земун 

 

“УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“ јнмв услуге бр. 25/2015 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

ОРН-64212000: Услуга мобилне телефоније 

Цена минута 0,00 рсд без ПДВ-а у затвореној групи.                     
Цена минута без ПДВ-а ка мобилној мрежи ван затворене: 
групе:МТС- 1,00рсд;ТЕЛЕНОР- 0,00рсд;ВИП 0,00рсд;  
Национална фиксна мрежа- 0,00рсд; 

Најнижа понуђена цена. 



Број примљених понуда: 

  

                                                     - Највиша 

 

Понуђена цена 

 - Најнижа 

 

 

  

 

 - Највиша 

 

 

 - Најнижа 

 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 

 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 
 

Датум закључења уговора: 

Основни подаци о добављачу: 

Понуђена цена код 
прихватљивих понуда: 

3 (три) 

Цена минута 0,00 рсд без ПДВ-а у затвореној групи.                     
Цена минута без ПДВ-а ка мобилној мрежи ван 
затворене: групе:МТС- 2,00рсд;ТЕЛЕНОР- 
5,00рсд;ВИП 5,00рсд;  Национална фиксна мрежа- 
0,00рсд; 

 Цена минута 0,00 рсд без ПДВ-а у затвореној групи.                     
Цена минута без ПДВ-а ка мобилној мрежи ван 
затворене: групе:МТС- 1,00рсд;ТЕЛЕНОР- 
0,00рсд;ВИП 0,00рсд;  Национална фиксна мрежа- 
0,00рсд; 

 

Цена минута 0,00 рсд без ПДВ-а у затвореној групи.                     
Цена минута без ПДВ-а ка мобилној мрежи ван 
затворене: групе:МТС- 1,00рсд;ТЕЛЕНОР- 
0,00рсд;ВИП 0,00рсд;  Национална фиксна мрежа- 
0,00рсд; 

 

Цена минута 0,00 рсд без ПДВ-а у затвореној групи.                     
Цена минута без ПДВ-а ка мобилној мрежи ван 
затворене: групе:МТС- 2,00рсд;ТЕЛЕНОР- 
5,00рсд;ВИП 5,00рсд;  Национална фиксна мрежа- 
0,00рсд; 

 

Уговор се извршава самостално. 

„VIP Mobile“ d.o.o., Омладинских Бригада број 21, 11070-Нови Београд  

МБ:2022023, ПИБ:104704549                                                    

                                                         

03.12.2015. год 

11.12.2015. год 



 

Период важења уговора: 

Околности које представљају основ за измену уговора: 
 
 
 

Остале информације: 

  

Бр.Уговора: 03/2437 

Уговор поциње да се примењује од дана: 24.12.2015. године. 

24 месеци, односно до испуњења 
уговорених обавеза 

 


