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7.17  Цена минута одлазног позива – Шпанија _____RSD, без пдв-а

7.18  Цена минута долазног позива – Шпанија _____RSD, без пдв-а

7.19  Цена минута одлазног позива - Немачка _____RSD, без пдв-а

7.20  Цена минута долазног позива - Немачка _____RSD, без пдв-а

7.21  Цена минута одлазног позива – Велика  Британија _____RSD, без пдв-а

7.22  Цена минута долазног позива – Велика  Британија _____RSD, без пдв-а

7.23  Цена минута одлазног позива – Чешка _____RSD, без пдв-а

7.24  Цена минута долазног позива – Чешка _____RSD, без пдв-а

7.25  Цена минута одлазног позива - Француска _____RSD, без пдв-а

7.26  Цена минута долазног позива - Француска _____RSD, без пдв-а

7.27  Цена минута одлазног позива – Пољска _____RSD, без пдв-а

        Услуге које нису специфициране овим уговором наручилац ће плаћати по ценама из ценовника
Оператера који важи за пословне кориснике, а које не могу бити веће од тржишно упоредивих цена.

Укупна максимална вредност услуге за цео уговорени период износи 2.400.000,00 динара,
без пдв-а.
         НАРУЧИЛАЦ и ОПЕРАТЕР  ће у току трајања Уговора, под условом да НАРУЧИЛАЦ искаже
потребу и у свом буџету обезбеди додатна средства,  закључити анекс Уговора којим ће
уговорити повећање обима предметне услуге највише до 5% од укупне вредности Уговора.
        Услуге ће бити фактурисане месечно, применом јединичних цена оствареног саобраћаја,
и плаћене у року од 45 дана од дана пријема уредне фактуре.

Члан 5.
За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2018.  години,  НАРУЧИЛАЦ ће

вршити плаћања ОПЕРАТЕРУ уз услов обезбеђења потребних средстава на основу Одлуке о
буџету Градске општине Стари град за 2018. годину.

За обавезе плаћања које доспевају у 2019.  години,  НАРУЧИЛАЦ ће вршити плаћања
ОПЕРАТЕРУ уз услов обезбеђења потребних средстава на основу Одлуке о буџету Градске
општине Стари град за 2019. годину.
            За обавезе плаћања које доспевају у 2020. години, НАРУЧИЛАЦ ће вршити плаћање уз
услов обезбеђења потребних средстава на основу Одлуке о буџету Градске општине Стари
град а у складу са Уредбом о утврђивању природе расхода и условима и начину прибављања
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање
у више година („Службени гласник РС“, бр. 21/2014).
           Уговор траје док се не утроше укупно уговорена средства из члана 4. став 4. Уговора, а
најдуже 24 месеца од дана увођења Оператера у посао односно обезбеђивања техничких
услова за почетак пружања услуге.
           Наручилац и Оператер ће записнички утврдити постојање услова за почетак пружања
услуге односно датум од када почиње пружање услуге.
           Уговор аутоматски престаје да важи и пре истека периода на који је закључен, када се
утроше уговорена средства из члана 4. став 3. и став 4. овог уговора.
            Члан 6.

            Буџет који је ОПЕРАТЕР дужан да обезбеди за набавку телефонских апарата по
бенефицираној цени од 1.  динара из члана 1.  став 3  Уговора,  може се користити све време
током трајања уговорне обавезе.
            Рок испоруке понуђених телефонских апарата по бенефицираним ценама је 30
календарских дана од дана требовања.
            Гарантни рок за испоручене уређаје износи 24 месеца.


