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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ 

 
 

Предмет: Додатне информације/ појашњења у вези Конкурсне документације за 

јавну набавку услуга мобилне телефоније,  ЈНОП 16/2015. 

  

Дана 11.05.2015. године путем e-maila примили смо допис којим се тражe 

додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку 

услуга мобилне телефоније у оквиру којег је постављено следеће питање: 

 

Питање бр.1. 

Kako ste u konkursnoj dokumentaciji naveli u tacki 10)2, da je procenjena vrednost 

nabavke 11.666.740,00bez PDV-a, a kroz tehnicke karakteristike imamo samo fiksne 

pretplate 400 rsd za 680 brojeva I 100 rsd za 40 sim kartica, sto ne moze ni priblizno da 

bude procenjenoj vrednosti, tacnije ne daje pravu sluku. 

 

Zamolila bih vas da nam dostavite strukturu saobracaja, sa vaseg portala za minimum tri 

meseca, kako bi mogli da izadjemo u susret vasim potrebama I ispostujemo sve 

karakteristike iz tehnickih specifikacija. 

Dostavljam vam primer linka, koju je jedan narucilaca okacio javno na portal, kako bi svi 

ponudjaci imali tacne podatke/ parametre za pravljenje ponude (dostupnost ovih 

informacija imate na portalu postojeceg operatera). 

 

Одговор на питање бр.1.  

Достављамо  структуру саобраћаја за последњих 6 месеци коју смо добили од 

тренутног провајдера. Предложену структуру саобраћаја (са листом одлазних позива) 

не можемо  послати јер није у складу са пословном политиком Скупштине АПВ и 

Покрајинске владе. 

 

  FIXNA Internacionalni TELENOR MTS VIP Sms(broj) 

minuta 6 meseci 
ukupno 41074 4640 282965 229316 76709 344438 

minuta mesečno 
prosek 6846 773 47161 38219 12785 57406 

 

 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

доставља се заинтересованом лицу и истовремено се објaвљује се на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs. LINK JAVNE 

NABAVKE. 

 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

