
Питања потенцијалног понуђача: 

Молимо Вас за упутство за попуњавање табеле из образца 8.   

1.   С обзиром да сте тражили да пакет 2 и пакет 3, садрже одређени бесплатни садржај,  
шта је тачно потребно да се наведе у колонама поред - цена у динарима без пдв-а, 
бесплатно, 0,00 или да ? 

2.   Такође Вас молимо да прецизирате да ли за ставке укупна цена пакет 1,  пакет 2,  пакет 
3,  пакет 4,  наводимо јединичну цену пакета или множимо са траженим бројем картица? 
ОБРАЗАЦ 8.  -  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

Уписати цене без ПДВ-а за сваки појединачни пакет као и за елементе који сачињавају 
пакет три и пакет четири. 

  ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ 
ПДВ-А 

ПАКЕТ 1    

ПАКЕТ 2 

         100 бесплатних позива према свим мрежама на територији 
Републике Србије 

  

         200 СМС порука   

Укупна цена ПАКЕТА 2   

    

Пакет 3 

         Телефон из основне понуде   

         60 бесплатних позива према свим мрежама на територији 
Републике Србије 

  

         200 СМС порука   

Укупна цена ПАКЕТА 3   

Пакет 4  Пренос 1 GB података 

 

Одговор потенцијалном понуђачу: 

У обрасцу број осам на страни 26. конкурсне документације треба унети цене  у за то 

предвиђена поља која се налазе у продужетку доле наведених поља 

 ПАКЕТ 1 

 Укупна цена ПАКЕТА 2 



 Укупна цена ПАКЕТА 3 

 Пакет 4 – Пренос 1 GB података 

Минимална месечна потрошња по фактури коју је дефинисана у ставу три техничке 

спецификације 

Цена минута разговора према неумреженим бројевима истог оператера 

Цена минута разговора према осталим оператерима мобилне телефоније не 

укључујући и фиксну телефонију 

Цена минута разговора ка фиксним  телефонијама у Србији 

Цена СМС поруке 

Цена преноса података  за сваки наредни KB података 

Понуђач није обавезан да у поља која се односе на цене појединих елементе Пакета 2 и 

Пакета 3 унесе цене за те појединачне елементе. Понуђач је обавезан да унесе укупну 

цену коштања Пакета 2 и Пакета 3 у за то предвиђена поља. 

У продужетку се налази образац 8 са јасно назначеним местима која треба попунити. 

ОБРАЗАЦ 8. - ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Уписати цене без ПДВ-а за сваки појединачни пакет као и за елементе који сачињавају 

пакет три и пакет четири. 

 ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ 
ПДВ-А 

ПАКЕТ 1  Уписати цену ПАКЕТА 1.у 
динарима без ПДВ-а 

ПАКЕТ 2 

 100 бесплатних позива према свим мрежама на 
територији Републике Србије 

 

 200 СМС порука  

Укупна цена ПАКЕТА 2 Уписати цену ПАКЕТА 2. 
у динарима без ПДВ 

  

Пакет 3 



 Телефон из основне понуде  

 60 бесплатних позива према свим мрежама на 
територији Републике Србије 

 

 200 СМС порука  

Укупна цена ПАКЕТА 3 Уписати цену ПАКЕТА 3 у 
динарима без ПДВ 

Пакет 4 – Пренос 1 GB података Уписати цену у 
динарима без ПДВ 

 

 ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ 
ПДВ-А 

1.Минимална месечна потрошња по фактури коју је 
дефинисана у ставу три техничке спецификације 

 

2. Понуђена цена за појединачне елементе који чине укупну 
месечну цену након прекорачење лимита дефинисаних у 
ставу два техничке спецификација 

ЦЕНА У ДИНАРИМА БЕЗ 
ПДВ-А 

Цена минута разговора према неумреженим бројевима 
истог оператера 

Уписати цену у 
динарима без ПДВ 

Цена минута разговора према осталим оператерима 
мобилне телефоније не укључујући и фиксну телефонију 

Уписати цену у 
динарима без ПДВ 

Цена минута разговора ка фиксним  телефонијама у 
Србији 

Уписати цену у 
динарима без ПДВ 

Цена СМС поруке Уписати цену у 
динарима без ПДВ 

Цена преноса података  за сваки наредни KB података  

Напомена: страну парафирати и ставити печат понуђача 


