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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.3 

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 19.05.2015. године путем e-maila Наручилац је примио допис од 

заинтересованог лица којим се тражe додатне информације/појашњења у вези 

Конкурсне документације за јавну набавку услуга мобилне телефоније у оквиру којег 

је постављено следеће питање: 

 

Питање: 

„Postovani, 

U dostavljenom odgovoru, prilozili ste broj poziva u romingu odlaznih I dolaznih. 

Pitanje je bilo, za broj minuta u roamingu, dolazni I odlazni? 

Poziv jedan moze da traje od minute, jer se zaokruzuje u roamingu do beskonacno 

minuta. Usluge se naplacuju po minutu, tako da je to jedina mogucnost da se dobije 

prava slika, tacnije da svi operateri imaju iste uslove za tender. 

  

Poslato u predhodnom odgovoru: 

Број долазних позива  Број одлазних позива  Број SMS  

УКУПНО   1290                 1347    10137  

ПРОСЕК   215     224.5    1690  

      

Data saobracaj u roamingu se takodje vidi u specifikaciji na portalu, jedino je ecxel sheet 

veci, svaka usluga koja se koristi je odvojeno postavljena po kolonama. Zamolicu vas za 

dodatnu proveru, za Data saobracaj u roamingu." 

 

Одговор: 

Број минута одлазног и долазног саобраћаја у роамингу, као и минуте DATA 

саобраћаја су дати у табели испод: 

  

  Долазни позив Одлазни позив  GPRS 

Укупно (минут) 1.687 1.987 2.369 

Просек (минут) 281,22 331,16 394,80 

 
Увидом у податке на порталу доступна нам је само дужина DATA саобраћаја, за шта 

је јединица мере секунд или минут.  

 

 

 

 



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. 
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