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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/1 и 

68/15) Министарство заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22- 26 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2016 

 (интерни број: ЈН МВ 13/2017) 

Назив и адреса наручиоца: Министарство заштите животне средине -   АГЕНЦИЈА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница наручиоца: www.sepa.gov.rs 

 

Врста Наручиоца: Република Србија – Управа за заједничке послове републичких органа  

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак централизоване јавне набавке  

 

Врста предмета јавне набавке: Услуге 

Предмет јавне набавке: услуга мобилне телефоније  

Предмет уговора је услуга мобилне телефоније. Услуга мобилне телефоније омогућава 

разговор, као и слање SMS и MMS порука у мрежи и ван мреже мобилног оператера у земљи 

и иностранству, затим разговора према фиксним телефонским линијама, могућност 

коришћења интернета кроз предметну услугу, проверу стања рачуна и коришћење 

корисничког сервиса код Даваоца услуге, као и све остале услуге обухваћене мобилном 

телефонијом, а које Наручилац користи у току трајања Уговора 

Интерни број јавне набавке: ЈН МВ 13/2017;  

Број централизоване јавне набавке: 3/2016 

Број оквирног споразума: 404-02-1624/16-01 од 01.08.2016. године 

Процењена вредност набавке: Укупна процењена вредност јавне набавке је 650.000,00 

динара,  без пореза на додату вредност; 

Набавка је предвиђена Планом набавке за 2017. годину (позиција: 1.2.7) у износу од  

650.000,00 динара без ПДВ-а. 

Средства за предметну јавну набавку  обезбеђена су буџетом Републике Србије за 2017. 

годину (позицијa 421400).  

Уговорена вредност: 284.380,00 динара без ПДВ, са ПДВ-ом износи 341.256,00 динара  

Датум закључења уговора: 04. октобар 2017. године 

Број уговора: 404-02-47/2017-06 

Период важења уговора: годину дана 

Измене и допуне уговора могу се вршити у писаној форми - закључивањем анекса уговора. 

Основни подаци о добављачу: Предузеће за телекомуникације ,,ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. 

Београд, Улица Таковска, број 2, матични број 17162543, ПИБ 100002887, број рачуна 160-

600-22, отворен код ,,Banke Intesa“ Београд, које заступа  Предраг Ћулибрк. 
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