
ОБАВЕШТЕЊЕ  

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке услуга – Услуге фиксне телефоније, редни број 

набавке: ЈН M-59/16 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

 - Институт за кукуруз „Земун Поље“,  

 - Слободана Бајића 1, 11185 Београд, Земун,  

 - интернeт адреса: www.mrizp.rs  

  

 2. Врста наручиоца: Oстало. 

 

 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

- Предмет јавне набавкe је набавка услуга – Услуге фиксне телефоније. 

- Ознака из општег речника набавке:  

 64210000 - Телефонске услуге и услуге преноса података. 

4.  Уговорена вредност: 1.200.000,00 динара.  

  

5.  Критеријум за доделу уговора: „eкономски најповољнија понуда“. 

  

 6. Број примљених понуда: једна.  

 

- Највиша цена минута разговора у месном саобраћају – разговори обављени 

у оквиру исте мрежне групе у износу од 0,01 динара. 

- Најнижа цена минута разговора у месном саобраћају – разговори обављени 

у оквиру исте мрежне групе у износу од 0,01 динара. 

 

- Највиша цена минута разговора у међумесном саобраћају – разговори 

обављени између мрежних група у износу од 0,01 динара 

- Најнижа цена минута разговора у међумесном саобраћају – разговори 

обављени између мрежних група у износу од 0,01 динара 

 

- Највиша цена минута телефонских разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији у износу од 6,66 динара 

- Најнижа цена минута телефонских разговора од претплатника фиксне ка 

мобилној телефонији у износу од 6,66 динара 

 

- Највиша цена минута међународних телефонских разговора ка фиксној 

мрежи група I  (граничне земље са Реп.Србијом) у износу од 0,01 динара 

- Најнижа цена минута међународних телефонских разговора ка фиксној 

мрежи група I  (граничне земље са Реп.Србијом) у износу од 0,01 динара 

 

- Највиша цена месечне претплате по 1 телефонској линији у износу од 550,00 

динара 

- Најнижа цена месечне претплате по 1 телефонској линији у износу од 550,00 

динара 

 

 

http://www.mrizp.rs/


7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: не наступа 

са подизвођачима.  

  

 8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 21.12.2016. године.  

  

9.  Датум закључења уговора: 06.01.2017. године. 

  

10. Основни подаци о извођачу:  

-     ,,Телеком Србија"а.д., Таковска број 2, 11000 Београд, МБ:17162543, 

ПИБ:100002887. 

 

  11. Период важења уговора: годину дана.  

 


