
 
Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ 
РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И 

ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 
Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

 

 

 

Садржај 
 

1. Основни подаци о државном органу и информатору 

2. Организациона структура 

3. Опис функција старешина 

4. Опис правила у вези са јавношћу рада 

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 

6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза 

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 

8. Навођење прописа 

9. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима 

10. Поступак ради пружања услуга 

11. Преглед података о пруженим услугама 

12. Подаци о приходима и расходима 

13. Подаци о јавним набавкама 

14. Подаци о државној помоћи 

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима 

16. Подаци о средствима рада 

17. Чување носача информација 

18. Врсте информација у поседу 

19. Врсте информација којима државни орган омогућава приступ 

20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

2 



 
Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

1. Основни подаци о државном органу и информатору 

- Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 
2, Београд, матични број: 17606590, порески идентификациони број: 103986571, 
адреса електронске поште: ratel@ratel.rs; 

- Лице које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор: др 
Владица Тинтор, директор Регулаторне агенције за електронске комуникације и 
поштанске услуге; 

- Информатор је у овом облику први пут објављен 29.12.2010. године; 
- Штампана копија информатора може се добити у седишту Регулаторне агенције за 

електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, Београд; 
- Веб-адреса информатора (Интернет страница): www.ratel.rs . 

2. Организациона структура  

Даном ступања на снагу Закона о електронским комуникацијама, 08.07.2010. године 
(„Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: Закон), Републичка 
агенција за телекомуникације, основана Законом о телекомуникацијама („Службени гласник 
РС“, бр. 44/03, 36/06 и 50/09 - УС), наставила је са радом као Републичка агенција за 
електронске комуникације, у складу са одредбама члана 141. став 1. Закона. 

Даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о поштанским 
услугама („Службени гласник РС“, број 62/14), престала је са радом Републичка агенција за 
поштанске услуге (РАПУС). Такође, даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама 
Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 62/14), Републичка 
агенција за електронске комуникације наставила је са радом као Регулаторна агенција за 
електронске комуникације и поштанске услуге, уз задржавање скраћеног назива РАТЕЛ. 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем 
тексту: Агенција или РАТЕЛ) је преузела права, обавезе, предмете, послове, опрему, 
средства за рад, архиву, запослене и постављена лица у Републичкој агенцији за поштанске 
услуге. 

Директор Агенције доноси општи акт којим се уређује унутрашња организација и 
систематизација радних места у Агенцији, уз сагласност Управног одбора (члан 17. став 6. 
Закона), у року од 30 дана од ступања на дужност (члан 143. став 3. Закона). 

Унутрашњa организацијa Регулаторне агенцијe за електронске комуникације и 
поштанске услуге (са описом послова)  

3. Опис функција старешина 

Сходно члану 17. Закона, директор Агенције је одговоран за законитост рада 
Агенције, заступа и представља Агенцију, руководи радом и пословањем Агенције, одлучује 
о правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији, припрема и спроводи одлуке 
Управног одбора, стара се о обезбеђивању јавности рада Агенције и врши друге послове 
одређене Законом и статутом Агенције. 
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4. Опис правила у вези са јавношћу рада 

Јавност рада Агенције је уређена одредбама чл. 24. и 41. Закона, одредбама чл. 29. и 
30. Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 
(„Службени гласник РС“ број 125/14 од 14.11.2014.године), посебно одредбама чл. 29 – 31. 
овог статута, као и одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и пратећим подзаконским актима. 

Остало: 

- порески идентификациони број: 103986571; 
- радно време: од 7,30 до 15,30; 

- физичка и електронска адреса и контакт телефони: Палмотићева 2, Београд; 
ratel@ratel.rs; контакт центар и факс: 011/3242-673; 

- контакт подаци лица које је овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним 
гласилима: Александра Стефановић, тел. 011/2026-808; 

- остале обавезе из Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног 
органа (под овом тачком) нису примењиве у случају Агенције. 

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 

- подаци и документација о активностима које је Агенција предузела у погледу 
пружања услуга оператора, у случају кад подносилац захтева за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја није задовољан одговором по раније поднетом приговору; 

- документација о свим активностима предузетим по раније поднетом приговору; 

- документација и/или омогућавање увида у комплетну документацију на основу 
које су издате дозволе операторима за постављање радио-станица на одређеној локацији. 

Број захтева за приступ информацијама од јавног значаја: 

- у 2009. години: 17; 
- у 2010. години: 21; 
- у 2011. години: 34; 
- у 2012. години: 46; 
- у 2013. години: 19; 
- у 2014. години: 12; 
- у 2015. години: 17 

Број жалби: 

- у 2009. години: 5; 
- у 2010. години: 9; 
- у 2011. години: 7; 
- у 2012. години: 10; 
- у 2013. години: 7; 
- у 2014. години: 7; 
- у 2015. години: 4 

Захтев за доставу информација се подноси писаним путем - поштом, имејлом или 
путем Интернет странице Агенције, попуњавањем обрасца приговора корисника (који се 

4 

mailto:ratel@ratel.rs


 
Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

може користити и као захтев за приступ информацијама од јавног значаја). Обраћањем инфо-
сервису могу се добити ближе информације о поступку и начину подношења захтева. 

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја, је „информација којом располаже орган јавне власти, 
настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а 
односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна“, а оправдани интерес 
јавности да зна постоји „увек када се ради о информацијама којима располаже орган власти 
које се односи на угрожавање, односно заштиту здравља становника и животне средине, а 
ако се ради о другим информацијама којима располаже орган власти, сматра се да оправдани 
интерес јавности да зна постоји, осим ако орган власти докаже супротно“.  

На основу наведених одредаба предмет захтева за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја, од услуга које пружа Агенција, не може бити рекламација на висину 
рачуна, непридржавање уговорних обавеза и слични приговори, јер се ради о подацима 
везаним за индивидуалног корисника, о чему јавност не може имати „оправдан интерес да 
зна“. 

Према одредбама Закона о електронским комуникацијама Агенција нема надлежности 
у погледу предузимања мера према операторима, уколико корисник није задовољан 
одговором оператора. Постоји могућност покретања прекршајног поступка, у случајевима 
утврђеним чланом 138. став 1. тач. 20) до 29) Закона, што је казнена мера која се предузима у 
случају непоштовања одређених обавеза и рокова од стране оператора и не може 
подразумевати ретроактивно другачији одговор на приговор. 

Приговори претплатника на висину рачуна и квалитет пружене услуге регулисани су 
Законом о електронским комуникацијама, уз утврђивање рокова за предузимање појединих 
радњи (за подношење приговора, за одговор оператора, за обраћање Агенцији ради 
посредовања у вансудском решавању спора, односно за покретање парничног поступка), те 
Агенција има само надлежност посредовања у вансудском решавању спора. 

У случају приговора, односно пријаве на постављање базних станица (радио-станица), 
којим се тражи достава података да ли је издата дозвола за постављање базне станице на 
одређеној локацији, да ли је извршен технички преглед (односно да ли постоји опасност по 
здравље људи у околини), пријављују штетне сметње или се захтева уклањање радио- 
станице, постоје даље надлежности и активности за које је Агенција овлашћена, и то: 
провера да ли је издата дозвола за конкретну локацију, да ли је извршен технички преглед, 
мерење штетних сметњи, налог оператору да изврши технички преглед у прописаном року 
или захтев за уклањање радио-станице постављене без дозволе Агенције. 

6. Опис надлежности, овлашћења и обавезе  
Агенција је, у складу са чланом 8. Закона, надлежна да: 

1) доноси подзаконске акте; 

2) одлучује о правима и обавезама оператора и корисника; 

3) сарађује са органима и организацијама надлежним за област радиодифузије, 
заштите конкуренције, заштите потрошача, заштите података о личности и другим органима 
и организацијама по питањима значајним за област електронских комуникација; 

4) сарађује са надлежним регулаторним и стручним телима држава чланица Европске 
уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области електронских 
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комуникација и подстицања развоја прекограничних електронских комуникационих мрежа и 
услуга; 

5) учествује у раду међународних организација и институција у области 
електронских комуникација у својству националног регулаторног тела у области 
електронских комуникација; 

5а) обавља регулаторне и друге послове из области поштанских услуга, а складу са 
посебним законом којим се уређују поштанске услуге; 

6) обавља друге послове у складу са овим Законом. 

Послове из става 1. овог члана Агенција обавља као поверене послове, непристрасно и 
јавно. 

Одредбом члана 24. Закона прописано је да је рад Агенције јаван. Такође, поред 
обавезе објављивања донетих аката у складу са законом којим се уређује државна управа, 
Агенција је дужна да, у складу са прописима којима се уређују заштита података о личности, 
заштита тајних података и поштујући пословну тајну, на својој Интернет страници, без 
накнаде, учини јавно доступним донете акте, као и друге потпуне и ажурне податке и 
информације из свог делокруга, а нарочито: 

1) прописе за примену овог закона, односно закона којим се уређују поштанске 
услуге и друге опште акте; 

2) записнике са седница и одлуке Управног одбора; 

3) регистре, евиденције и базе података; 

4) упоредне прегледе квалитета и цена јавно понуђених услуга и друге податке од 
интереса за заштиту и унапређење интереса потрошача, односно крајњих корисника; 

5) стручна мишљења, студије и анализе наручене за потребе Агенције; 

6) статистичке податке и друге показатеље развоја тржишта електронских 
комуникација и тржишта поштанских услуга; 

7) друге податке и информације у вези са радом Агенције, у складу са овим законом 
и прописима донетим на основу њега. 

У складу са обавезама прописаним чланом 28. Закона, Управни одбор Агенције 
подноси Народној скупштини годишњи извештај о раду Агенције, који нарочито садржи: 

1) податке о стању тржишта електронских комуникација у Републици Србији; 

2) податке о испуњавању циљева и задатака утврђених годишњим планом рада 
Агенције, а нарочито о остваривању стратегије развоја електронских комуникација; 

3) донети финансијски план, финансијске извештаје и извештаје ревизора; 

4) друге податке од значаја за спровођење овог закона. 

Годишњи извештај о раду Агенције за претходну календарску годину, подноси се 
најкасније до краја другог тромесечја текуће године. 

Агенција је дужна да, на захтев Народне скупштине, поднесе извештај о раду за 
период краћи од годину дана, најкасније 60 дана од дана пријема захтева. 

Агенција објављује извештаје на својој Интернет страници - www.ratel.rs. 
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Поред надлежности, овлашћења и обавеза из Закона, Агенција поступа и у складу са 
другим прописима који регулишу област електронских комуникација и поштанских услуга 
(стратегије, закључци Владе, смернице и др). 

7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза 

Поступање Агенције је уређено Законом о електронским комуникацијама, а чланом 
22. овог закона прописано је поступање Агенције када одлучује о правима и обавезама 
оператора и корисника, као и да се на такво одлучивање примењују одредбе закона којим се 
уређује општи управни поступак. 

8. Навођење прописа 

Агенција обавља поверене послове у складу са Законом о електронским 
комуникацијама. 

Поред већ наведеног Закона, у свом раду Агенција примењује и Закон о поштанским 
услугама („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14), као и подзаконске акте донете на 
основу ова два закона. 

У 2015. години Агенција је донела следећа подзаконска акта у складу са Законом о 
електронским комуникацијама и Законом о поштанским услугама: 

• Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за коришћење 
радио-фреквенција („Службени гласник РС“, број 15/15) 
http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Pravilnik%20o%20izmeni%
20i%20dopuni%20Pravilnika%20o%20visini%20naknada%20za%20koriscenje%20frek
vencija.pdf; 

• Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле 
коришћењарадио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и 
заштите од штетних сметњи („Службени гласник РС“, број 16/15); 
http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Radiokomunikacije/Pravlni
k%20o%20izmenama%20Pravilnika%20o%20kontroli,%20SG%2016-15.pdf; 

• Правилник о начину прикупљања и објављивања података о врсти, 
расположивости и географској локацији капацитета електронске комуникационе 
мреже („Службени гласник РС“, број 66/15) 
http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Pravilnik%20o%20infrastru
kturi%20jul%202015.pdf; 

• Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању трошкова за 
издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга („Службени 
гласник РС“, број 25/15) 
http://www.ratel.rs/upload/documents/Postanske_usluge/pravilnik.pdf; 

• Правилник о обрасцу захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга 
(„Службени гласник РС“, број 65/15) 
http://rapus.ratel.rs/images/dokumenti/akta_agencije/Pravilnik_o_obrascu_zahteva_za_d
odelu_dozvole.pdf; 

• Правилник о изменама и допунама Правилника о општим условима за обављање 
поштанских услуга („Службени гласник РС“, број 97/15) 
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http://www.ratel.rs/upload/documents/Postanske_usluge/pravilnik.pdf; 

• Измене техничких услова за кућне сандучиће („Службени гласник РС“, број 2/16) 
http://www.ratel.rs/upload/documents/Postanske_usluge/izmene_tehnickih_uslova_sand
ucici.pdf. 

Подзаконска акта која је донела Агенција налазе се на Интернет страници Агенције 
www.ratel.rs, на странама Регулатива и Поштанске услуге. 

На поступке одлучивања о правима и обавезама оператора и корисника, Агенција 
примењује одредбе Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 
31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/10). 

Прописи који се често примењују у раду Агенције: 

- Закон о електронским медијима („Службени гласник РС“, број 83/14), 

- Закон о јавним медијским сервисима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 103/15), 

- Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15), 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09-др. 
закон, 72/09-др. закон и 43/11–Одлука УС), 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09), 

- Закон о електронском потпису („Службени гласник РС“, број 135/04), 

- Закон о електронском документу („Службени гласник РС“, број 51/09),  

- Стратегијa за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског 
програма у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 52/09, 18/12 и 26/13), 

- Стратегијa развоја широкопојасних мрежа и сервиса у републици Србији до 2016. 
године („Службени гласник РС“, 81/14), 

- Стратегијa учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у Републици 
Србији („Службени гласник РС“, број 3/10), 

- Стратегијa развоја електронских комуникација у Републици Србији oд 2010. до 2020. 
године („Службени гласник РС“, број 68/10), 

- Стратегијa развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године 
(„Службени гласник РС“, број 51/10), 

- Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2013.-2016. 
године („Службени гласник РС“, број 43/13). 

9. Услуге које Агенција пружа заинтересованим лицима 

Услуге које Агенција пружа заинтересованим лицима односе се на издавање и 
продужење, појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција, дозвола за коришћење 
нумерације, оцењивање усаглашености, обављање техничких прегледа и друго. Обрасци и 
модели поднесака се налазе на Интернет страници Агенције: www.ratel.rs. 

А. Приговори претплатника/корисника 
Приговори претплатника/корисника јавно доступних електронских комуникационих 

услуга решавају се у складу са одредбама Закона, који у поглављу XV, „Заштита права 
корисника и претплатника“ регулише поступак и начин решавања приговора. 
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Приговор може поднети сваки претплатник јавно доступних електронских 
комуникационих услуга, писаним путем: поштом, електронском поштом или путем интернет 
шалтера Агенције, попуњавањем обрасца приговора. Обраћањем инфо-сервису могу се 
добити ближе информације о начину подношења приговора. Агенција је на свом сајту 
обезбедила, ради лакшег и једноставнијег поступка подношења приговора, упутство о 
изјављивању и садржају приговора, као и модел приговора са свим потребним елементима, 
који претплатник попуњава и на брз и једноставан начин доставља Агенцији. 

Зависно од садржаја, приговор се доставља оператору на изјашњење, или надлежном 
сектору, односно служби Агенције ради прибављања података или предузимања активности 
из надлежности тог сектора, односно службе Агенције. 

По пријему изјашњења (одговора) оператора, о томе се обавештава подносилац 
приговора, уз доставу копије изјашњења и напомену да, уколико проблем из приговора није 
решен, може поново да се обрати Агенцији и достави аргументовану допуну, у ком случају 
се наставља поступак вансудског посредовања у мирном решавању спора упућивањем 
захтева за изјашњење оператору, са новим чињеницама и доказима. 

Када је реч решавању приговора корисника поштанских услуга, Закон о поштанским 
услугама је утврдио да надзор над применом овог закона, као и других прописа којима се 
уређује обављање поштанских услуга, врши Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, преко инспектора за поштанске услуге, а надлежност РАТЕЛ-а се односи 
на праћење рада поштанских оператора на основу рекламација корисника, одговарање 
корисницима на приспеле рекламације, као и упућивање истих коме се могу обратити у 
случају даљег поступка. У циљу заштите корисника, РАТЕЛ приликом давања сагласности 
операторима посебно води рачуна о њиховим Посебним условима за обављање поштанских 
услуга, како би исти били у складу са законом и осталим подзаконским актима. 

Б. Послови мерења и испитивања (контрола): 
1. Отклањање штетних сметњи у пријему емисија радио станица: на основу пријава 

штетних сметњи од стране власника радио станица и грађана, као и на основу уочених 
сметњи приликом истраживања и редовне контроле коришћења радио-спектра, Агенција 
предузима све прописане мере за њихово отклањање. Услови за подношење пријаве су да 
власник радио-станице поседује дозволу и обављен технички преглед, а да пријава грађана 
не буде анонимна. Рок за отклањање се не прописује, потребно време за отклањање сметњи 
зависи од врсте сметње, као и од локације где је сметња пријављена. Потребно је да странка 
достави захтев за отклањање штетних сметњи попуњавањем формулара који је дат на 
Интернет страници Агенције. 

2. Откривање и прекидање рада радио-станица које емитују без издате појединачне 
дозволе за коришћење радио-фреквенција (у даљем тексту: дозвола): обавља се у оквиру 
редовног истраживања коришћења радио-фреквенцијског спектра или на основу приспелих 
пријава власника радио станица и грађана; услови за ову услугу нису прописани; рок за ову 
услугу није прописан; пријаве рада радио-станица без дозволе странке могу доставити у 
писаној форми путем поште и/или електронске поште, као и путем телефона; време 
откривања радио-станица које емитују без дозволе зависи од локације предајника и од 
откривања основних података о власнику тих станица, док време потребно за прекидање 
рада зависи највише од поступања власника тих станица према налозима Агенције. 

3. Контрола техничких параметара радио станица које имају издату дозволу 
кондуктивним мерењима на уређајима: врши се по плановима контроле или приспеле 
пријаве, а састоји се у упоређивању техничких параметара прописаних у дозволи са 
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параметрима радио станице затеченим тренутном контролом; пријаве подносе власници 
радио-станица и грађани; услов је да власници радио-станица поседују дозволу и обављен 
технички преглед и да пријава грађана не буде анонимна; рок за контролу се не прописује; 
потребно је да странка достави захтев за вршење контроле у писаној форми; потребно време 
за вршење контроле зависи од врсте неправилности, као и од локације где је неправилност 
пријављена. 

4. Организовање техничких прегледа радио-станица: састоји се од административног 
дела у виду евидентирања радио-станица за које се врши технички преглед у оквиру Базе 
података о техничким прегледима, и од техничког дела у виду присуства контролора 
електронских мрежа и услуга на техничким мерењима; пријаве подносе власници радио-
станица; услов је да поседују дозволу; потребно је да странка достави захтев за технички 
преглед у писаној форми са траженим подацима; потребно време зависи од расположивости 
вршилаца мерења у оквиру техничких прегледа. 

5. Мерења у области радио-комуникација: мерења се обављају за разне потребе 
укључујући и мерења нејонизујућег зрачења; пријаве подносе власници радио-станица и 
грађани; услов је да власници радио-станица поседују дозволу и обављен технички преглед и 
да пријава грађана не буде анонимна; рок није прописан; потребно је да странка достави 
захтев за вршење контроле у писаној форми; потребно време за обављање мерења зависи од 
врсте мерења као и од локације где се мерење обавља. 

6. Контрола квалитета пружених услуга: врши се у области радио-комуникација, за 
сопствене потребе, као и за све заинтересоване странке; пријаве подносе власници радио- 
станица и грађани; услов је да власници радио-станица поседују дозволу и обављен технички 
преглед и да пријава грађана не буде анонимна; рок није прописан; потребно је да странка 
достави захтев за вршење контроле у писаној форми; потребно време за вршење контроле 
зависи од врсте мерења као и од локације где се контрола врши. 

В. Издавање дозвола и друго: 
1. Издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција по захтеву (члан 

86. Закона); 

2. Издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција по спроведеном 
поступку јавног надметања (чл. 89. и 90. Закона); 

3. Издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција на захтев 
Регулаторног тела за електронске медије (члан 100. Закона); 

4. Издавање привремене дозволе за коришћење радио-фреквенција (члан 94. Закона); 

5. Издавање појединачне дозволе дипломатско-конзуларном представништву (члан 
87. Закона); 

6. Издавање појединачне дозволе страном правном лицу (члан 88. Закона); 

7. Издавање радиоаматерских лиценци по захтеву Савеза радио-аматера Србије; 

8. Продужење рока важности појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција 
(члан 92. Закона); 

9. Пренос права на коришћење радио-фреквенција (члан 93. Закона); 

10. Одузимање додељених радио-фреквенција (члан 95. став 1. тачка 5), ако се утврди 
да се ималац појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција у писаном облику 
одрекао права на коришћење радио-фреквенција; 
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11. Пружање информација и обавештења  о поступку издавања појединачних дозвола 
за коришћење радио-фреквенција (у свим облицима кореспонденције); 

12. Обавештења о начину коришћења радио-фреквенцијских опсега на основу Закона 
и Уредбе о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник 
РС”, број 99/12). 

13. Пружање услуге доступности података о плановима из области радио-
комуникација електронским путем, и то: 

• Правилника о измени Правилника о утврђивању Плана расподеле 
фреквенција/локација за терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за 
територију Републике Србије („Службени гласник РС”, број 35/15); 
http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Pravilnik%20o%20izmena
ma%20Plana%20raspodele%20za%20FM%20i%20TV%20SGRS%2033-15.pdf 

Поред наведеног, објављени су, сагласно Закону о електронским комуникацијама, и 
следећи општи акти: 

• Правилник о начину прикупљања и објављивања података о врсти, 
расположивости и географској локацији капацитета електронске комуникационе 
мрежа („Службени гласник РС”, број 66/15); 
http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Pravilnik%20o%20infrastru
kturi%20jul%202015.pdf 

• Правилник о изменама и допунама Правилника о начину контроле коришћења 
радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од 
штетних сметњи („Службени гласник РС“ број 16/15); 
http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Telekomunikacije/Pravilnik
%20o%20NP%20u%20mobilnoj%20mrezi,%20sept%202014.pdf 

• Правилник о изменама и допунама Правилника о висини накнаде за коришћење 
радио-фреквенција („Службени гласник РС“, број 15/15). 
http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Telekomunikacije/Pravilnik
%20o%20prijavljivanju%20medjun.povezivanja.pdf 

На предлог Агенције, надлежно Министарство трговине, туризма и телекомуникација 
је донело следећа општа акта у 2015. години: 

• Правилник о минималним условима за издавање појединачних дозвола за 
коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-
фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz („Службени гласник РС“, број 70/15); 

• Правилник о захтевима за уређаје и програмску подршку за законито пресретање 
електронских комуникација и техничким захтевима за испуњење обавезе задржавања 
података о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 88/15); 

На предлог Агенције Министарство трговине, туризма и телекомуникација је у 2015. 
години донело измене и допуне следећих општих аката: 

• Правилника о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског 
програма и приступу мултиплексу („Службени гласник РС“, бр. 86/14, 18/15, 30/15 и 
50/15); 
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• Правилника о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке 
аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије („Службени 
гласник РС“, бр. 9/12, 30/12, 93/13, 10/14 и 33/15); 

Поред послова на изради општих аката, у току 2015. године завршени су и следећи 
послови: 

• припрема одговора на тужбе као и документације у вези са управним споровима -
Управном суду Србије; 

• израда појединачних управних аката у поновљеном поступку, поступајући по 
пресуди Управног суда; 

• учешће на усменим јавним расправама пред Управним судом. 
У 2015. години поднето је 7 кривичних пријава за кривична дела из члана 353. 

Кривичног законика Републике Србије (кривично дело „Неовлашћено бављење одређеном 
делатношћу“). Такође, пред Вишим судом у Београду, у истражном поступку су вршени 
саслушање сведока и давање изјава пред истражним судијом, као и одржавање главног 
претреса. 

У 2015. години, судовима у Републици Србији поднето је 17 тужби против 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. Од укупног броја, 15 
тужби поднето је Управном суду, а 2 тужбе су поднете Привредном суду у Београду. 

Представник Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 
заступао је Агенцију на 15 рочишта пред привредним судовима на територији Републике 
Србије. 

У току 2015. године, судовима у Републици Србији поднето је 267 предлога за 
покретање извршних поступака и 38 захтева за покретање прекршајних поступака. 

Извршено је 129 измена у регистру оператора јавних електронских комуникационих 
мрежа и услуга, од чега 79 уписа и 50 брисања, и то: 

• 9 уписа услуге дистрибуције медијских садржаја и 8 брисања; 

• 18 уписа услуге приступа Интернету и Интернет услуге и 13 брисањa; 

• 3 уписа ВОИП услуге и 1 брисање; 

Преглед за 2015. годину – радио-комуникације 

Број обрађених захтева корисника  1538 

Број обрађених захтева за издавање дозволе 716 

Број решења за издавање појединачних дозвола 709 

Број издатих дозвола  7273 

Број решења за одузимање додељених радио-фреквенција 498 

Број поништених дозвола 4097 

Број издатих аматерских дозвола 95 

Број закључака о обустављању поступка или одбацивању захтева 7 
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• 6 уписа јавне говорне услуге и 2 брисања; 

• 2 уписа услуге преноса података и 2 брисања; 

• 7 уписа услуге са додатом вредношћу (пренос говора, SMS, MMS) и 4 брисања; 

• 2 уписа пасивне инфраструктуре и 3 брисања; 

• 1 упис оптичке мреже за транспорт и 4 брисања; 

• 14 уписа кабловске мреже  за приступ и 8 брисања; 

• 2 уписа радио-релејне мреже за транспорт и 1 брисање; 

• 3 уписа BFWA мреже и 1 брисање; 

• 6 уписа WAS/RLAN мрежа и 1 брисање; 

• 3 уписа услуге изнајмљивања инфраструктуре; 

• 1 упис изнајмљивања ресурса електронске комуникационе мреже; 

• 1 упис преноса порука (SMS, MMS) и 1 брисање; 

• 1 упис радио-релејне везе у фреквенцијским опсезима (72-76/82-86) GHz; 

• 1 брисање услуге виртуелног мобилног оператора. 

Г. Послови оцењивања усаглашености 
Од 01.06.2012. године примењује се Правилник о радио опреми и телекомуникационој 

терминалној опреми („Службени гласник РС“, број 11/12, у даљем тексту: Правилник). 

У складу са Правилником, Агенција издаје Потврду о усаглашености (у даљем тексту: 
Потврда), Извод из евиденције издатих потврда (у дањем тексту: Извод) и Изјаву о 
усаглашености (у дањем тексту: Изјава). 

Категорије лица која имају право на ову услугу: произвођач радио опреме и 
телекомуникационе терминалне опреме, његов заступник или увозник ако произвођач или 
његов заступник није регистрован на територији Републике Србије.  

Поступак оцењивања усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне 
опреме (у даљем тексту: РиТТ опрема), прегледом техничке документације, покреће и води 
Агенција, на основу захтева за оцењивање усаглашености РиТТ опреме (у даљем тексту: 
захтев). 

Захтев који подносилац доставља Агенцији треба да буде на српском језику и да 
садржи следеће елементе: 

• пословно име, адресу, седиште, ПИБ и матични број; 
• назив, марку, тип и/или модел РиТТ опреме (производа) и назив произвођача; 
• изјаву о прихватању трошкова за спровођење поступка за оцењивање 

усаглашености РиТТ опреме и издавање Потврде о усаглашености. 

Уз Захтев се обавезно достављају: 

• попуњен и оверен образац појединачног захтева за оцењивање усаглашености 
РиТТ опреме (производа); 

• декларација о усаглашености или њена оверена фотокопија, издата од стране 
произвођача или његовог овлашћеног заступника; 
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• одговарајућа техничка документација, у складу са Правилником и Процедуром за 
обављање послова за оцењивање усаглашености радио опреме и 
телекомуникационе терминалне опреме, број 1-01-3404-1/12 од 14.06.2012. године 
(у даљем тексту: Процедура). 

У случају да је подносилац захтева поднео захтев за оцењивање усаглашености исте 
РиТТ опреме ка другим именованим телима, дужан је да о томе обавести Агенцију. 

За РиТТ опрему за коју су издате Потврде, Агенција на захтев подносиоца захтева 
издаје Извод. 

Захтев за издавање Извода треба да садржи: 

• пословно име, адресу, седиште, ПИБ и матични број; 

• назив, марку, тип и/или модел и назив произвођача РиТТ опреме; 

• изјаву о прихватању трошкова за издавање Извода. 
Прописани рок за пружање услуге: 

У складу са чланом 6. Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, 
садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености 
(„Службени гласник РС“ број 98/09) и чланом 4. Упутства за рад комисије за оцењивање 
усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме број: 1-01-3404-2/12 
од 15.06.2012. године (у даљем тексту: Упутство), по пријему захтева, Агенција без одлагања 
утврђује да ли је захтев потпун и, ако јесте, обавештава подносиоца захтева о очекиваном 
трајању оцењивања усаглашености. Ако се утврди да је захтев непотпун, односно да има 
недостатке, о томе обавештава подносиоца захтева и позива га да захтев допуни или да 
отклони недостатке у року који Агенција и подносилац захтева споразумно одреде, а који не 
може бити дужи од 60 дана. 

Просечно време потребно за издавање Извода је од 3 до 7 дана од дана подношења 
захтева. 

На који начин се услуга може добити: подношењем захтева за издавање Потврде или 
Извода, уз прилагање оговарајуће документације прописане Правилником и Процедуром. 

10. Поступци за добијање услуга из надлежности Агенције 
А. Поступак за оцењивање усаглашености и добијање Потврде, Извода и Изјаве  

• Начин подношења захтева за добијање услуга и трошкови: 
Захтев се подноси писаним путем и доставља поштом или предаје у писарници 

Агенције. 

Накнада за оцењивање усаглашености са издавањем Потврде и накнада за издавање 
Извода утврђене су Правилником о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности 
Републичке агенције за електронске комуникације („Службени гласник РС“, број 34/13). 

• Поступање органа након пријема поднетог захтева: 
Оцењивање усаглашености РиТТ опреме и припрему одговарајућих одлука, Потврдe 

и Извода, спроводи стручна Комисија коју, из реда запослених у Агенцији, образује директор 
Агенције. 

Начин рада стручне Комисије уређен је Упутством. 
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Поступак оцењивања усаглашености РиТТ опреме врши се прегледом техничке 
документације и обухвата: преглед документације и проверу њене усаглашености са 
захтевима српских стандарда са списка стандарда које прописује министар надлежан за 
послове у области електронских комуникација, који се објављују у „Службеном гласнику 
Републике Србије“; оцењивање испуњавања услова за издавање Потврде, као и издавање 
Потврде. 

Уколико Комисија утврди да је усаглашеност РиТТ опреме са битним захтевима из 
члана 4. Правилника и са додатним захтевима из члана 5. (где је то применљиво) Правилника 
правилно доказана, даје предлог одлуке за издавање Потврде и припрема Потврду о 
усаглашености. На основу предлога одлуке Комисије о издавању Потврде, директор 
Агенције издаје Потврду. 

На основу спроведеног поступка, подносиоцу захтева издаје се Потврда о 
усаглашености, за исти тип, односно врсту РиТТ опреме истог произвођача, која важи три 
године од дана издавања ове потврде. 

Ако Комисија утврди да нису испуњени услови за издавање Потврде, предлаже 
доношење одлуке о одбијању захтева за издавања Потврде. 

На основу предлога одлуке Комисије директор Агенције доноси решење о одбијању 
захтева за издавања Потврде, које се доставља подносиоцу захтева. 

Против решења о одбијању захтева за издавања Потврде подносилац захтева може 
поднети жалбу према Процедури за поступање и одлучивање по приговорима и жалбама на 
рад Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у вези са 
пословима оцењивања усаглашености број: 1-01-010-34/11, од 22. новембра 2011. године. 

За РиТТ опрему за коју су већ издате Потврде Агенција, на захтев подносиоца, издаје 
Извод. 

Издавање Извода се обавља по истом поступку као и издавање Потврде, с тим што 
поступак обухвата преглед и проверу захтева за издавање Извода. 

• Корисни линкови: 
Информације у вези са РиТТ опремом доступне су на Интернет адреси: 
http://www.ratel.rs/regulativa/ritt_oprema/o_ritt_opremi.576.html 

Сва документа која се односе на оцењивање усаглашености радио опреме и 
телекомуникационе терминалне опреме доступна су на Интернет адреси: 

http://www.ratel.rs/regulativa/ritt_oprema/ocenjivanje_usaglasenosti_radio_opreme_i_telek
omunikacione_terminalne_opreme.577.html 

Одговори на често постављана питања доступни су на Интернет адреси: 
http://www.ratel.rs/regulativa/ritt_oprema/cesto_postavljana_pitanja.578.html  
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А 1. Преглед података о пруженим услугама 
У табели је дат преглед издатих Потврда и Извода, као и број одбијених захтева, 

захтева чији подносиоци су одустали, захтева прослеђених надлежном министарству и 
погрешно поднетих захтева, по годинама. 

Б. Издавање дозволе за коришћење нумерације; арбитража 
Поступак за издавање решења за коришћење нумерације покреће се подношењем 

захтева на прописаном обрасцу, у писаној форми. Формулар се налази на Интернет страници 
Агенције, на адреси: 

http://www.ratel.rs/upload/documents/Regulativa/Pravilnici/Telekomunikacije/Pravilnik%2
0o%20obrascu%20zahteva%20NUM%20-%20SG%2032-11.pdf 

Поступак арбитраже у споровима око међуповезивања и заједничког коришћења 
инфраструктуре обавља се у складу са одговарајућим правилником и Законом. 

Б 1. Преглед података о издатим решењима у области нумерације: 
У табели је дат преглед издатих дозвола за доделу, продужење и одузимање решења 

за коришћење нумерације, по категоријама бројева и годинама. 

 2012. 
(01.06.2012-
31.12.2012.) 

2013. 
(01.01.2013.-
31.12.2013.) 

2014. 
(01.01.2014.-
31.12.2014.) 

2015. 
(01.01.2015.-
31.12.2015.) 

УКУПНО 
(01.06.2012.-
31.12.2015.) 

Потврде 349 1545 793 671 3358 

Изводи 113 675 835 943 2638 

Одбијени 2 34 7 0 43 

Одустали 21 144 73 57 295 

Прослеђени 
надлежном 
министарству 

4 75 16 3 98 

Погрешно поднети 
захтеви 12 47 51 80 190 

 Додела нумерације Продужење нумерације Одузимање нумерације 

2013. 2014. 2015. 2013. 2014. 2015. 2013. 2014. 2015. 

Географски 13 12 10 - - - - 3 2 

Негеографски 17 17 34 9 - 4 10 5 10 

Кратки кодови 6 4 7 - - - - 1 2 

Остали кодови 7 4 1 - - 1 - - - 

УКУПНО 43 37 52 9 - 5 10 9 14 
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В. Отклањање штетних сметњи, технички прегледи и мерења 
Захтеви за отклањање штетних сметњи у пријему емисија радио станица, откривање и 

прекидање рада радио станица које емитују без издате појединачне дозволе за коришћење 
радио-фреквенција (у даљем тексту: дозвола) и контролу техничких параметара радио 
станица, које имају издату дозволу кондуктивним мерењима на уређајима, достављају се у 
виду посебног формулара који је дат на Интернет страници Агенције на линку: 
http://www.ratel.rs/упутства_и_обрасци/пријава_сметњи.105.html или путем дописа у ком су 
садржани сви потребни подаци за обављање контроле, као и подаци о лицу које пријављује 
сметњу. Такође, све додатне информације у вези са предметом могу се добити и на телефон: 
011/31-94-060, а пријава се може слати било поштом било електронским путем на адресу 
ratel@ratel.rs. На основу података из захтева отвара се предмет, врше се предметна 
истраживања, пише се извештај о контроли и шаље се захтев за изјашњење узрочнику 
сметње, који је уједно и налог шта мора да се уради да би сметња престала. Након провере, 
тражи се од лица које је пријавило сметњу да потврди престанак. Ако је лице незадовољно, 
може поднети одговарајући поднесак директору Агенције. За све остале послове контроле, а 
који спадају у инспекцијске, предмети се шаљу на даље поступање надлежном министарству. 

Захтеви за организовање техничких прегледа радио станица достављају се у виду 
формулара којег странка сачињава на основу Упутства за имаоце радио станица, а у вези са 
техничким прегледима, који је дат на Интернет страници Агенције, на линку 
http://www.ratel.rs/упутства_и_обрасци/радио-станица.98.html. Све додатне информације у 
вези предмета могу се добити и на телефон: 011/31-94-060, а пријава се може слати поштом 
или имејлом на адресу ratel@ratel.rs. На основу података из захтева отвара се предмет, врши 
се евидентирање радио станица за које се обавља мерење у Бази података за технички 
преглед, обавља се технички преглед пријављених радио станица са евентуалним присуством 
контролора електронских мрежа и услуга. Предузеће које је ангажовано за мерења сачињава 
извештај о техничком прегледу, који се у случају да радио станица задовољава прописане 
услове, потписан и оверен од стране ангажованог предузећа и одговорног лица радио 
станице, доставља Агенцији и подносиоцу захтева. Ако је подносилац захтева незадовољан, 
може поднети одговарајући поднесак директору Агенције. Сви остали детаљи везани за 
процедуре мерења приликом техничких прегледа дати су у више упутстава сачињених у 
зависности од врсте радио станице за коју се врше мерења, а која се налазе на Интернет 
страници Агенције на адреси http://www.ratel.rs/упутства_и_обрасци/радио-станица.98.html. 

У вези са техничким прегледима радио-станица, на захтев имаоца радио-станица, 
издају се и потврде о важности дозвола за радио -станице у којима се наводи број важећих 
дозвола за сваки тип радио-станице. 

Захтеви за организовање мерења у области радио-комуникација за разне потребе, 
укључујући и мерења нејонизујућих зрачења, као и за контролу квалитета пружених услуга у 
области радио-комуникација, достављају се у виду детаљније спецификације, у писаној 
форми у којој је потребно што прецизније дефинисати захтев, да би се мерења могла што 
ефикасније извршити. Након извршених мерења подносиоцу захтева се шаље одговарајући 
извештај о мерењима. 

Г. Поступак по приговорима претплатника и заинтересованих лица описан је у 
тачки 9. Информатора. Примери попуњених типичних докумената (приговор, обраћање 
оператору или надлежном сектору, односно служби, изјашњење и одговор подносиоцу 
приговора), као и примерак обрасца приговора на Интернет страници Агенције, дати су у 
прилогу (Прилог 1.). 
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Д. Издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција 

• Поступак за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција (у 
даљем тексту: дозвола), покреће се захтевом у писаној форми или у електронској 
форми, када се ради о страном правном лицу чије место боравка није Србија. 

• Уз захтев се доставља документација од значаја за одлучивање по датом захтеву. 

• По добијању захтева анализирају се подаци достављени у техничкој 
документацији. 

• Уколико су испуњени сви услови за издавање дозвола прописани Законом и 
подзаконским актима, заинтересованом лицу се писменим путем дају подаци о 
висини трошкова за издавање дозвола. 

• По добијању податка о извршеној уплати електронским путем, заинтересованом 
лицу (кориснику) се писменим путем достављају решења и дозволе. 

• Обавештења о поступку за издавање дозвола: 
Правилник о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење 
радио-фреквенција („Службени гласник РС”, бр. 8/11 и 2/14); 

• Обавештења о висини трошкова за издавање дозвола: 
Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке 
агенције за електронске комуникације ("Службени гласник РС" број 34/13). 

• Обавештења електронским путем: 
Упутство са елементима техничког решења, у зависности од врсте радио-
комуникацијске службе (у вези са Правилником о обрасцима захтева за издавање 
појединачне дозвoле за коришћење радио-фреквенција („Службени гласник РС”, 
бр. 8/11 и 2/14) и мишљењима ресорног министарства)). Упутство и припадајући 
обрасци налазе се на страни: 
http://www.ratel.rs/uputstva_i_obrasci/radio-stanica.46.html 

11. Преглед података о пруженим услугама 

А. Сви регистри са евидентираним операторима јавних комуникационих мрежа и 
услуга налазе се на адреси: http://registar.ratel.rs/cyr/reg201 

Б. Послови контроле – дато у табели: 

Предмети Укупно У обради Обрађено 

Број 
контролно-

мерних 
записа 

Технички 
прегледи 

радио- станица 

2010. 
година 1474 465 1009 507 473 

2011. 
година 780 626 144 9189 4469 

2012. 
година 532 324 198 11152 4593 
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2013. 
година 714 

506* 
(већина се 
односи на 
DECT 6.0 
телефоне) 

210 11693 

6706 
пријављених 

(4004 
завршених) 

2014.  
година 

594 412 182 13093 

4014 
(пријављених) 

2799 
(завршених до 

01.03.2015.) 

2015.  
година 

960 485 475 11496 5342 

 

В. Приговори корисника (претплатника): 
У 2011. години: примљена су 694 приговора на рад оператора. У истој години је, у 

корист претплатника/корисника, решено 206 приговора. 

У 2012. години: примљено је 869 приговора на рад оператора. У истој години је, у 
корист претплатника/корисника, решено 318 приговора. 

У 2013. години: примљено је 819 приговора на рад оператора. У истој години је, у 
корист претплатника/корисника, решено 235 приговора. 

У 2014. години: примљена су 1264 приговора на рад оператора. У истој години је, у 
корист претплатника/корисника, решено 366 приговора. 

У 2015. години: примљена су 1073 приговора на рад оператора. У истој години је, у 
корист претплатника/корисника, решено 115 приговора. 

Приговор треба да садржи назив оператора, опис проблема, навод или доказ о 
покушају решавања проблема са оператором, као и име и адресу подносиоца приговора. 
Непотпуни приговори се не узимају у обраду, а, уколико постоји могућност, тражи се 
одговарајућа допуна од подносиоца приговора. Приговори за које Агенција није надлежна 
достављају се надлежном органу, или се обавештава подносилац приговора. 

Г. Издавање дозвола - доступни подаци: 

• База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра: 
http://registar.ratel.rs/cyr/reg203 

• База података о коришћењу радио-дифузног спектра: 
http://registar.ratel.rs/cyr/reg204 

• База података о коришћењу нумерације: 
http://registar.ratel.rs/cyr/reg202 

• Регистар решења које доноси директор Агенције: 
http://registar.ratel.rs/cyr/reg212 

Д. Преглед података о извршеним техничким прегледима, издатим Потврдама о 
усаглашености РиТТ опреме/Изводима из евиденције, закљученим уговорима о 
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интерконекцији, пренетим бројевима и контроли радио-фреквенцијског спектра налази се на 
веб адреси http://registar.ratel.rs/cyr/. Дефинисани су следећи регистри: 

• Евиденција оператора јавних комуникационих мрежа и услуга; 

• База података о коришћењу нумерације; 

• База података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра; 

• База података о коришћењу радио-дифузног спектра; 

• База података која се односи на контролу радио-фреквенцијског спектра; 

• База података са Извештајима о техничком прегледу; 

• Регистар закључених уговора о интерконекцији; 

• Евиденција о издатим Потврдама о усаглашености РиТТ опреме/Изводима из 
евиденције; 

• Евиденција пријава за евидентирање коришћења радио-фреквенција; 
• Регистар пренетих бројева. 

У свим наведеним регистрима је омогућена претрага по једном или више критеријума. 

12. Подаци о приходима и расходима  
12.1. Преглед планираних и остварених прихода, расхода и суфицита у 

 2014. и 2015. години и план за 2016. годину у 000 динара 

ОПИС План 
2014 

Реализација 
2014 

План  
2015 

Реализација 
2015 

План 

2016 

A. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  1.197.762 1.619.132 1.273.237 1.704.923 1.180.582 

I Други приходи   1.613.325   1.697.957   

1.  Приходи од продаје добара и услуга   1.603.707   1.694.205   

2.  Новчане казне и одузета имовинска     

      корист   3.842   2.641   

3. Мешовити и неодређени приходи   5.776   1.111   

II  Меморандумске ставке за рефундацију    

5.807   3.960         расхода   

III Примања од продаје нефинансијске    

    3.006         имовине   

Б. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, СРЕДСТВА 
РЕЗЕРВЕ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

987.437 513.018 1.241.476 629.195 1.085.976 
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I Текући расходи 
(II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 891.096 456.842 854.381 546.475 730.017 

II Расходи за запослене 282.806 239.122 307.288 

 

226.948 

 1. Плате, додаци и накнаде запослених  207.334 177.645 235.954 178.499 

 2. Социјални доприноси на терет послодавца 37.113 31.787 42.236 31.954 

 3. Накнаде у натури 550 501 600 551 

 4. Социјална давања запосленима 15.949 9.540 16.428 7.373 

 5. Накнаде трошкова за запослене 5.000 3.840 6.000 4.251 

 6. Награде запосленима и остали посебни      16.860 15.809 6.070 4.320  

     расходи   

III Коришћење услуга и роба 358.198 212.117 339.376 205.142 406.141 

1. Стални трошкови 168.353 115.173 157.773 115.214 

 2. Трошкови путовања 24.964 16.534 22.000 15.871 

 3. Услуге по уговору 115.110 65.107 111.487 53.778 

 4. Специјализоване услуге 1.800 742 1.200 549 

 5. Текуће поправке и одрж. (услуге и 
материјали) 23.892 6.466 24.004 6.211 

 6. Материјал 24.079 8.095 22.912 13.519 

 IV Амортизација и употреба средс. за рад           

1. Амортизација некретнина и опреме           

2.Амортизација нематеријалне имовине           

V Пратећи трошкови задуживања 300 40 300 63 300 

VI Остале донације, дотације и трансфери 1.400 3.854 1.400 21.878 1.400 

VII Порези, обавезне таксе и казне 5.717 1.590 5.777 3.114 5.250 

VIII Новчане казне и пенали по решењу     

         судова 
200 119 240 194 200 

IX  Средства резерве 242.475   200.000   200.000 
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X ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 96.341   387.095 82.720  155.958 

Основна средства 96.341 56.176 387.095 56.176 2.280 

1. Зграде и грађевински објекти 

    

2.280 

2. Машине и опрема 59.556 45.187 289.203 67.240 72.126 

3. Остале некретнине  7.955 149 23 

 

96 

4. Нематеријална имовина 28.830 10.840 97.869 15.480 81.036 

5. Набавка воде 

    

420 

В  Амортизација извор финансирања     280.155 89.136  118.554 

Г. ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ  

     (А-Б)+В 
210.325 1.106.114 311.916 1.075.728 94.605 

Сагласно члану 25. Закона o електронским комуникацијама, Агенција се финансира 
врши на основу финансијског плана који за сваку годину доноси управни одбор Агенције. 
Финансијским планом се утврђују укупни приходи и расходи Агенције, укључујући и 
резерве за непредвиђене издатке, као и елементи за целовито сагледавање политике зарада и 
запослености у Агенцији. Такође, из Закона проистиче и обавеза усвајања финансијског 
плана најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину, након чега следи 
достављање истог Влади Републике Србије ради добијања сагласности. 

У складу са чланом 27. Закона, обрачунати вишак прихода над расходима на дан 
биланса, тј. 31.12. текуће године, треба да буде уплаћен на рачун буџета Републике Србије. 
Део ових средстава, сразмерано приходима који су остварени од оператора електронских 
комуникационих мрежа и услуга чије је седиште на територији Аутономне покрајине 
Војводине, треба да буде уплаћен на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине, што је 
Агенција и у претходним годинама пословања уредно чинила. 

Одредбе члана 19. тач. 3) и 4) Закона о конематографији („Службени гласник РС“, бр. 
99/11 и 2/12 – испр.) престале су да важе на основу одлуке УС ИУз број 128/12, од 3. априла 
2014. године, објављене у „Службеном гласнику РС“, број 46/14 од 29. априла 2014. године. 

Финансијски план Агенције за 2015. годину је усвојен од стране Владе Републике 
Србије, решењем Владе број 05 број 400-14296 и објављен у „Службеном гласнику РС“ број 
114/15. 

Финансијски планови Агенције се редовно објављују на Интернет страници Агенције 
на следећем линку http://www.ratel.rs/o_ratel-u/plan_rada.9.html. 

Извршена је и ревизија финансијских извештаја Агенције. Мишљења ревизора су увек 
била позитивна и објављују се на Интернет страници Агенције на следећем линку 
http://www.ratel.rs/o_ratel-u/godisnji_izvestaj.8.html. 
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13. Подаци о јавним набавкама  

13.1. Јавне набавке у 2013. години 

13.1.1. План набавки за 2013. годину 

Ред. 
бр. Предмет набавке 
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ЈАВНЕ НАБАВКЕ   179.980.000 
2013.г. 152.880.000 

          152.880.000   2014.г. 13.550.000 
2015.г. 13.550.000 

1.1. ДОБРА   64.955.000 2013.г. 64.955.000           64.955.000   

1.1.1. Лож-уље   2.000.000 2013.г. 2.000.000           2.000.000   

1.1.1.1. 
Лож уље за потребе грејања 
у КМЦ Добановци и гориво 
за агрегат 

Сектор  
03/1 2.000.000 2013.г. 2.000.000 8 Јули Септемба

р 421224 Лож-уље 2.000.000 04 

1.1.2. Репрезентација   3.000.000 2013.г. 3.000.000           3.000.000   

1.1.2.1. Материјал за кафе кухињу и 
набавка воде у балонима  

Каб/1 
Сектор 
03/2 

3.000.000 2013.г. 3.000.000 8 Фебруар Април 423711 Репрезентација 3.000.000 04 

1.1.3. Поклони Каб/2 1.500.000 2013.г. 1.500.000 8 и 4 Април Јун 423712 Поклони 1.500.000 04 

1.1.4. Стручна литература за 
редовне потребе запослених   2.500.000 2013.г. 2.500.000           2.500.000   
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.4.1. 

Службена гласила, Стручни 
часописи, Електронске 

верзије прописа, стручних 
мишљења и судске праксе, 

Коментари прописа 

Сектор  
01/1 
02/1 
03/3 

Каб/3 

2.500.000 2013.г. 2.500.000 4 Септемб
ар Новембар 426311 

Стручна литература 
за редовне потребе 

запослених 
2.500.000 04 

1.1.5. Стручна литература за 
образовање запослених   500.000 2013.г. 500.000           500.000   

1.1.5.1. Стручне књиге  Сектор  
03/4 500.000 2013.г. 500.000 8 Март Мај 426312 

Стручна литература 
за образовање 
запослених 

500.000 04 

1.1.6. Остали материјал за 
превозна средства   1.640.000 2013.г. 1.640.000           1.640.000   

1.1.6.1. Гуме за службена возила 

Сектор  
03/5 

500.000 2013.г. 500.000 

8 Јануар Март 426491 
Остали материјал 
за превозна 
средства 

1.640.000 04 
1.1.6.2. Уређаји за навигацију 310.000 2013.г. 310.000 

1.1.6.3. Акумулатори 750.000 2013.г. 750.000 

1.1.6.4.  Перач високог притиска 80.000   80.000 

1.1.7. Хемијска средства за 
чишћење 

Сектор 
03/6 600.000 2013.г. 600.000 8     426811 Хемијска средства 

за чишћење 600.000 04 

1.1.8. Потрошни материјал   6.000.000 2013.г. 6.000.000           6.000.000   

1.1.8.1. Тонери  Сектор 
03/7 6.000.000 2013.г. 6.000.000 1 Јануар Март 426911 Потрошни 

материјал 6.000.000 04 

1.1.9. 
Капитално одржавање 
пословних зграда и 
пословног простора 

  540.000 2013.г. 540.000 8         540.000   
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.9.1. Замена олука КМЦ Ниш 
Сектор 

03/8 

40.000 2013.г. 40.000 

8 Март Мај 499000 Средства резерве 540.000 04 

1.1.9.2. Замена прозора КМЦ 
Добановци и КМЦ Ниш 500.000 2013.г. 500.000 

1.1.10. Намештај   600.000 2013.г. 600.000           600.000   

1.1.10.
1. 

Полице за магацин и други 
намештај 

Сектор 
02/2 
03/8 

600.000 2013.г. 600.000 8 Март Мај 512211 Намештај 600.000 04 

1.1.11. Уградна опрема Сектор 
03/6 450.000 2013.г. 450.000           450.000   

1.1.11.
1. 

Клима уређаји за сервер 
салу 

Сектор 
03/9 450.000 2013.г. 450.000 8     512212 Уградна опрема 450.000 04 

1.1.12. Рачунарска опрема   30.100.000 2013.г. 30.100.000           30.100.000   

1.1.12.
1. 

Рачунарска опрема (портабл 
пројектори, рачунари, 
систем за складиштење 
података, систем за чување 
сигурносних копија 
података, терминали за 
евиденцију доласка/одласка 
са посла) 

Сектор
:  

03/10 
30.100.000 2013.г. 30.100.000 1 Јануар Март 512221 Рачунарска опрема 30.100.000 04 

1.1.13. Мерни и контролни 
инструменти   15.000.000 2013.г. 15.000.000           15.000.000   
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.13.
1. 

6 сензора уз пратећи 
софтвер за Agilent сензоре, 
детектор ометача за 
мобилну телефонију, сет-
топ бокс за DVB-T2 и друга 
потребна мерна опрема 

Сектор
:  

03/10 
15.000.000 2013.г. 15.000.000 1 Април Јуни 512531 Мерни и контролни 

инструменти 15.000.000 04 

1.1.14. Компјутерски софтвер   525.000 2013.г. 525.000           525.000   

1.1.14.
1. 

Лиценце за Windows 
сервере 

Сектор
:  

03/11 
525.000 2013.г. 525.000 8 Фебруар Април 515111 Компјутерски 

софтвер 525.000 04 

1.2. УСЛУГЕ   115.025.000 
2013.г. 87.925.000 

          87.925.000   2014.г. 13.550.000 
2015.г. 13.550.000 

1.2.1. Интернет   1.100.000 
2013.г. 1.033.333 

          1.033.333   2014.г. 33.333 
2015.г. 33.333 

1.2.1.1. 

Линк до ВМА за повезивање 
даљински управљане 
станице 
 Сектор 

03/12 1.100.000 

2013.г. 1.000.000 

8 Фебруар Април 421412 Интернет и слично 1.033.333 

04 

1.2.1.2. 
Продужење интернет 
домена у власништву 
РАТЕЛ-а  

2013.г. 33.333 
04 2014.г. 33.333 

2015.г. 33.333 

1.2.1.а. Закуп нестамбеног простора   700.000 2013.г. 700.000           700.000 04 
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.1.1.
а. 

Закуп дела крова зграде за 
смештање пријемне антене 
и дела просторије за 
смештање даљински 
управљане мерне станице 
на више локација по Србији 

Сектор 
03/28 700.000 2013.г. 700.000 8 По потреби 421612 Закуп нестамбеног 

простора 700.000 04 

1.2.3. Услуге за израду софтвера   41.250.000 
2013.г. 18.750.000 

          18.750.000   2014.г. 11.250.000 
2015.г. 11.250.000 

1.2.3.1. Надоградња централане 
базе пренетих бројева  

Сектор  
03/14 

7.500.000 2013.г. 7.500.000 

1 

По потреби 515111 Компјутерски 
софтвер 7.500.000 

04 1.2.3.2. 

Надоградња и одржавање 
софтвера базе дозвола, 
техничких прегледа и 
мерних резултата  

6.750.000 

2013.г. 2.250.000 

Јануар Март 423211 Услуге за израду 
софтвера 11.250.000 

2014.г. 2.250.000 

2015.г. 2.250.000 

1.2.3.4. Одржавање документ 
менаџмент система  27.000.000 

2013.г. 9.000.000 
2014.г. 9.000.000 
2015.г. 9.000.000 

1.2.4. Услуге образовања и 
усавршавања запослених   3.000.000 2013.г. 3.000.000         3.000.000   
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.4.1. 

Обука за: Rohde & Schwarz 
опрему, нови систем за 
складиштење података , 
виртуелизационе 
технологије и мреже и 
тренинг на тему регулације 
тржишта телекомуникација 

Сектор  
03/15 3.000.000 2013.г. 3.000.000 8 Април Јуни 423311 

Услуге образовања 
и усавршавања 
запослених 

3.000.000 04 

1.2.5. Остале услуге штампања   500.000 2013.г. 500.000           500.000   

1.2.5.1. Услуге штампања Сектор  
Каб/3 500.000 2013.г. 500.000 8 Септемб

ар Новембар 423419 Остале услуге 
штампања 500.000 04 

1.2.6. Услуге информисања 
јавности   1.500.000 2013.г. 1.500.000           1.500.000   

1.2.6.1. 

Спровођење кампање о 
негативном утицају 
коришћења неадекватне 
електронске опреме на 
постојеће 
телекомуникационе системе 

Сектор  
03/16 1.500.000 2013.г. 1.500.000 8 Мај Септемба

р 423421 
Услуге 
информисања 
јавности 

1.500.000   

1.2.7. Услуге ревизије   1.500.000 2013.г. 1.500.000           1.500.000   

1.2.7.1. 

Ревизија годишњег 
финансијског извештаја 
Агенције од стране 
независног овлашћеног 
ревизора 

Сектор 
02/3 1.500.000 2013.г. 1.500.000 8 Септемб

ар Новембар 423511 Услуге ревизије 1.500.000 04 
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.8. Правне услуге   1.500.000   1.500.000           1.500.000   

1.2.8.1. Заступање пред судовима Каб/4 900.000 2013.г. 900.000 

8 Јануар Март 

423521 
Правно заступање 
пред домаћим 
судовима 

900.000 

04 

1.2.8.2. 

Правна помоћ и услуге у 
области имовинско-правних 
питања, облигационих 
односа и друго 

 
Сектор 
03/17 

600.000 2013.г. 600.000 423539 Остале правне 
услуге  600.000 

1.2.9. Остале стручне услуге   55.350.000 2013.г. 55.350.000           55.350.000   

1.2.9.1. 
Верификација трошковног 
модела (регулаторних  
извештаја СМП оператора) 

Сектор 
02/4 10.000.000 2013.г 10.000.000 

1 Фебруар Април 423599 Остале стручне 
услуге 55.350.000 04 

1.2.9.2. 

Пројектовање система за 
мониторинг и процедуре 
мерења радио-
фреквенцијског спектра у 
Републици Србији, 2. фаза 

Сектор  
03/18 

30.000.000 2013.г 30.000.000 

1.2.9.3. 

Израда главних пројеката за 
Контролно-мерни центар у 
околини Суботице, нове 
зграде у Добановцима и за 
приступни пут у Нишу 

15.000.000 2013.г 15.000.000 
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.9.4. 

50 квалификованих 
електронских сертификата у 
трајању од 5 година са 
читачем  

350.000 2013.г 350.000 

1.2.10. Угоститељске услуге   900.000 2013.г. 900.000           900.000 04 
1.2.10.

1. Угоститељске услуге Каб/5 900.000 2013.г 900.000 8 Јануар Март 423621 Угоститељске 
услуге 900.000   

1.2.11. Рачунарска опрема (текуће 
поправке и одржавање)   7.100.000 

2013.г. 2.900.000 
          2.900.000   2014.г. 2.100.000 

2015.г. 2.100.000 
1.2.11.

1. Одржавање мрежне опреме 

Сектор  
03/19 

800.000 2013.г. 800.000 

1 

Мај Јули 

425222 
Рачунарска опрема 
(текуће поправке и 
одржавање) 

2.900.000  04 
1.2.11.

2. 
Одржавање новог система 
за складиштење података 5.400.000 

2013.г. 1.800.000 

Октобар Децембар 2014.г. 1.800.000 

2015.г. 1.800.000 

1.2.11.
3. 

Одржавање уређаја за 
евиденцију запослених 900.000 

2013.г. 300.000 
Јануар Март 2013.г. 300.000 

2014.г. 300.000 

1.2.13. 
Текуће поправке и 
одржавање опреме за јавну 
безбедност 

  625.000 
2013.г. 291.667 

          291.667   2014.г. 166.667 
2015.г. 166.667 

1.2.13.
1. 

Одржавање уређаја за 
заштиту од пожара и 
инсталација за дојаву 
пожара у контролно-мерним 
центрима и уређаја у 
службеним аутомобилима 

Сектор 
03/20 500.000 

2013.г. 166.667 

8 Фебруар Април 425281 
Текуће поправке и 
одржавање опреме 
за јавну безбедност 

166.667 04 2014.г. 166.667 

2015.г. 166.667 
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2.13.
2. 

Провера исправности и 
одржавање громобранске 
инсталације и провера 
исправности 
електроинсталација 

125.000 2013.г. 125.000 Мај Јули 425281 
Текуће поправке и 
одржавање опреме 
за јавну безбедност 

125.000 04 

2 НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ 
ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ   8.660.000 

2013.г. 6.755.833 

  

  
  
  
  

  

6.755.833 
 
 

  
 
 

2014.г. 945.833 
2015.г. 945.833 
2016.г. 12.500  

2.1. ДОБРА   1.730.000 2013.г. 1.730.000         1.730.000   

2.1.1. Канцеларијски материјал Сектор 
02/5 300.000 2013.г. 300.000 члан 39. 

став 2. По потреби 426111 Канцеларијски 
материјал 300.000 04 

2.1.2. ХТЗ опрема Сектор 
03/21 30.000 2013.г. 30.000 члан 39. 

став 2. По потреби 426124 ХТЗ опрема 30.000 04 

2.1.3. Резервни делови  Сектор 
03/23 300.000 2013.г. 300.000 члан 39. 

став 2. По потреби 426912 Резервни делови 300.000 04 

2.1.4. Алат и инвентар Сектор 
03/24 300.000 2013.г. 300.000 члан 39. 

став 2. По потреби 426913 Алат и инвентар 300.000 04 
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1.4.a 

Остали материјал за 
посебне намене – 
ограничавачи напона и 
патроне осигурача 

Секто
р 

03/24a 
200.000 2013.г. 200.000 члан 39. 

став 2. По потреби 426919 Остали материјал 
за посебне намене 200.000 04 

2.1.5. 
Телефонске централе с 
припадајућим 
инсталацијама и апаратима 

  220.800 2013.г. 220.800         220.800   

2.1.5.1. 

Два VoIP Gateway-а са 
прирадајућом инсталацијом 
и програмирањем за Avaya 
телефонску централу 

Сектор 
03/25 120.800 2013.г. 120.800 члан 39. 

став 2. Фебруар Март 

512231 

Телефонске 
централе с 

припадајућим 
инсталацијама и 

апаратима 

220.800 04 

2.1.5.2. Телефонска централа за 
КМЦ Добановци   100.000 2013.г. 100.000 члан 39. 

став 2. Април Мај 

2.1.6. Мобилни телефони Сектор 
03/26 279.200 2013.г. 279.200 члан 39. 

став 2. По потреби 512233 Мобилни телефони 279.200 04 

2.1.7. Књиге у библиотеци   100.000   100.000           100.000   

2.1.7.1. 
Језички приручници 
(правописни речник, речник 
страних термина). 

Каб/6 100.000 2013.г. 100.000 члан 39. 
став 2. Април Мај 515121 Књиге у 

библиотеци 100.000 04 

2.2. УСЛУГЕ   6.930.000 
2013.г. 5.025.833 

        5.025.833   
2014.г. 945.833 
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2015.г. 945.833 
  2016.г. 12.500             

2.2.1. Дератизација   300.000 
2013.г. 100.000 

          100.000   2014.г. 100.000 
2015.г. 100.000 

2.2.1.1. Услуге дератизације за КМЦ 
Добановци и Ниш 

Сектор 
03/27 300.000 

2013.г. 100.000 
члан 39. 
став 2. Фебруар Март 421321 Дератизација 100.000 04 2014.г. 100.000 

2015.г. 100.000 

2.2.1.а. Осигурање   380.000 

2013.г. 342.500 

          342.500   
2014.г. 12.500 
2015.г. 12.500 
2016.г. 12.500 

2.2.1.1.
а. Осигурање зграда 

Сектор  
01/2 
03/13 

50.000 

2013.г. 12.500 

члан 39. 
став 2. Мај Јули 

421511 Осигурање зграда 12.500 04 
2014.г. 12.500 
2015.г. 12.500 
2016.г. 12.500 

2.2.1.2.
а. Осигурање нове опреме 300.000 2013.г. 300.000 421513 Осигурање опреме 300.000 04 

2.2.1.3.
а. 

Осигурање од одговорности 
према трећим лицима 30.000 2013.г. 30.000 421523 

Осигурање од 
одговорности 
према трећим 
лицима 

30.000   

2.2.3. Остале стручне услуге   5.500.000 
2013.г. 3.833.333 

          3.833.333   2014.г. 833.333 
2015.г. 833.333 

2.2.3.1. Израда акта о процени 
ризика и ангажовање лица 

Сектор 
03/29 2.500.000 2013.г. 833.333 Није 

предмет Јануар Март 423599 Остале стручне 
услуге 3.833.333 04 
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
за безбедност и здравље на 
раду 2014.г. 833.333 

набавки 
(мишљењ

е МФ) 
2015.г. 833.333 

2.2.3.2. 

Индикатори о употреби 
информационо-
комуникационих 
технологија у Републици 
Србији 

Сектор 
02/6 3.000.000 2013.г. 3.000.000 

чл. 7. 
став 1. 
тач 1) 

Септемб
ар Новембар 

2.2.4. 
Остале поправке и 
одржавање опреме за 
саобраћај  

  100.000 2013.г. 100.000           100.000   

2.2.4.1. Чланство у АМСС  Сектор 
03/30 100.000 2013.г. 100.000 члан 39. 

став 2. Април Јуни 425219 
Остале поправке и 
одржавање опреме 
за саобраћај 

100.000 04 

2.2.6. 
Опрема за домаћинство и 
угоститељство (текуће 
поправке и одржавање) 

  200.000 2013.г. 200.000           200.000   

2.2.6.1. 
Сервис и поправке апарата 
за еспресо и друге опреме 
за домаћинство 

Сектор 
03/32 200.000 2013.г. 200.000 члан 39. 

став 2. Јануар Март 425225 

Опрема за 
домаћинство и 
угоститељство 
(текуће поправке и 
одржавање) 

200.000 04 

2.2.7. 
Текуће поправке и 
одржавање опреме за 
очување животне средине 

  150.000 2013.г. 150.000           150.000   
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Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.2.7.1. Сервис јонизатора, замена 
филтера 

Сектор 
03/33 150.000 2013.г. 150.000 члан 39. 

став 2. 
Септемб

ар Октобар 425241 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 
за очување 
животне средине 

150.000 04 

2.2.8. 
Текуће поправке и 
одржавање мерних и 
контролних инструмената 

  300.000 2013.г. 300.000           300.000   

2.2.8.1. 
Текуће поправке и 
одржавање мерних и 
контролних инструмената 

Сектор 
03/34 300.000 2013.г. 300.000 члан 39. 

став 2. По потреби 425253 

Текуће поправке и 
одржавање мерних 
и контролних 
инструмената 

300.000 04 

  УКУПНО НАБАВКЕ:   188.640.000 

2013.г. 159.635.833 

          159.635.833   
2014.г. 14.495.833 
2015.г. 14.495.833 
2016.г. 12.500 

*) Врста поступка:   **) Извор финансирања:       
      

01-  Буџет  
      

 1-     Отворени поступак    
02-  Трансфер између корисника на истом нивоу 

    
 2-     Рестриктивни поступак    

03-  Социјални доприноси 
      

 
3-      Преговарачки поступак са објављивањем јавног 
позива  

04-  Сопствени приходи буџетских корисника 
    

 
4-      Преговарачки поступак без објављивања јавног 
позива  

05-  Донације од иностраних земаља 
    

 5-      Конкурс за дизајн    
06-  Донације од међународних организација 

    
 6-      Квалификациони поступак    

07-  Донације од осталих нивоа власти 
    

 7-      Конкурентни дијалог    
08-  Донације од неовлашћених организација и појединаца 

   
 8-      Поступак јавне набавке мале вредности   

09-  Примања од продаје нефинансијске имовине 
   

 
 

   
10-  Примања од домаћих задуживања 

    
 

 
   

11-  Примања од иностраних задуживања 
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Ред. 
бр. Предмет набавке 

Сп
ец

иф
ик

ац
иј

а 

Процењена вредност без ПДВ 

Вр
ст

а 
по

ст
уп

ка
/О

сн
ов

 
из

 З
ак

он
а*

) 

О
кв

ир
но

 в
ре

м
е 

по
кр

ет
ањ

а 
по

ст
уп

ка
 

 О
кв

ир
но

 в
ре

м
е 

ре
ал

из
ац

иј
е 

уг
ов

ор
а Конто 

(планска 
година) 

Износ на конту (планска година) 

И
зв

ор
 

ф
ин

ан
си

р
ањ

а*
*)

 

Укупна По годинама   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
 

   
12-  Примања од отплате додатних кредита и продаје финансијске имовине 

  
 

 
   

13-  Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
   

 
 

   
14-  Неутрошена средства од приватизације из претходних година 

  
 

 
   

15-  Неутрошена средства из донација из претходних година 
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13.1.2. Реализација јавних набавки у 2013. години 
ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД:  I квартал 2013. 

 

Ре
дн

и 
 б

ро
ј 

Подаци о поступку и предмету 
јавне набавкe 

Подаци о вредности јавне набавке  
(у хиљадама динара) Подаци о изабраном понуђачу Подаци 

 о понуди 

В
рс

та
 

по
ст

уп
ка

 

О
сн

ов
 и

з З
ЈН

 

В
рс

та
 

пр
ед

ме
та

 

П
ре

дм
ет

 

Опис предмета јавне 
набавке 

Процењена 
вредност 

Уговорена 
вредност 
без ПДВ 

Уговорена 
вредност са 

ПДВ 

Датум 
закључења 

уговора 

Назив и седиште  
изабраног понуђача 

Матични 
 број  Бр

ој
 

пр
ис

пе
ли

х 
по

ну
да

 

К
ри

те
ри

ју
м 

за
 и

зб
ор

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

1. 1  2 10 

Услуга верификација 
трошковног модела 
(регулаторних  извештаја 
СМП оператора) 

10.000 6.565 7.878 27.03.2013. 

КПМГ“ д.о.о.,  
ул. Краљице Наталије 
број 11 11000 Београд  

са подизвођачем 
„KPMG Croatia“ д.о.о.,  
ул. Ивана Лучића број 

2а/17, 10000 Загреб, 
Хрватска 

17148656 4 2 
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ОБРАЗАЦ Б ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПЕРИОД: I КВАРТАЛ 2013.ГОДИНЕ 

 

Редни 
број 

Врста 
предмета 

јавне набавке 

Укупан број  

закључених 
уговора 

Укупна вредност 

закључених уговора без 
ПДВ 

(у хиљадама динара) 

Укупна вредност 

закључених уговора са 
ПДВ 

(у хиљадама динара) 

I II III IV V 

1 добра 2 1.948 2.338 

2 услуге 1 57 68 

3 радови 0 0 0 

Укупно 3 2.005 
 

2.406 

 

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД: ПРВИ КВАРТАЛ 2013.ГОДИНЕ 

    Табела 1 

Исход поступака 

јавних набавки 

Број поступака 

Јавне набавке 

велике вредности 

Јавне набавке 

мале вредности 

Успешно спроведени 1 3 

Обустављени  2 8 

Поништени делимично 0 0 

Поништени у целини 0 0 

Укупно 3 11 
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Табела 2 

Ре
дн

и 
бр

ој
 

В
рс

та
 п

ос
ту

пк
а 

В
рс

та
 п

ре
дм

ет
а 

П
ре

дм
ет

 

Опис предмета јавне набавке 

Процењена 
вредност  

(у хиљадама 
динара) 

Разлог 
обуставе/ 

поништења 
поступка 

Опис 
разлога  

I II III IV V VI VII VIII 

    ЈН услуга –Правне услуге 1500 11 
 

    

Материјал за потребе кафе кухиње 
и воде у балонима, Партија II – 
Вода за пиће у балонима за апарате 

200 11  

    

Материјал за превозна средства, 
Партија I: Летње гуме за службена 
возила;   

300 11  

    

Материјал за превозна средства, 
Партија II: Гуме за све сезоне за 
возило марке Lada;  

100 11  

    

Материјал за превозна средства, 
Партија III:  Гуме за све сезоне за 
возило марке VW;  

100 11  

6. 6 1 10 Материјал за превозна средства, 
Партија IV: Уређаји за навигацију;  310  

није 
пристиг
ла нити 

једна 
понуда 

7. 6 1 10 Материјал за превозна средства, 
Партија V: Акумулатори;  750  

није 
пристиг
ла нити 

једна 
понуда 

8. 6 1 10 
Материјал за превозна средства, 
Партија VI: Перач високог 
притиска;  

80  

није 
пристиг
ла нити 

једна 
понуда 

9. 1 1 03 

Мерни и контролни инструменти, 
обликоване по партијама:  Партија 
II – Сензор за даљинску контролу 

РФ спектра; 

2100 11 
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Ре
дн

и 
бр

ој
 

В
рс

та
 п

ос
ту

пк
а 

В
рс

та
 п

ре
дм

ет
а 

П
ре

дм
ет

 

Опис предмета јавне набавке 

Процењена 
вредност  

(у хиљадама 
динара) 

Разлог 
обуставе/ 

поништења 
поступка 

Опис 
разлога  

I II III IV V VI VII VIII 

10. 1 1 03 

Мерни и контролни инструменти, 
обликоване по партијама: Партија 

III – Додатна опрема за 
анализаторе мрежних протокола; 

500 11 

 

УКУПНО 5.940   
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ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД:  II-квартал 
2013. 

Ред. 
бр. Подацо о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара Подаци о изабраном понуђачу Подаци о понуди 

1 

Интерни број набавке: 1-02-4042-2/13 ОРН:32000000 Процењена вредност: 10600 Датум уговора: 04.11.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 9490 Број уговора: 1-02-4042-2/13-34 Критеријум 2 
Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 11388 Матични број: 17146165 Јединична цена  

Трошкови:  
Предмет: Добра, техничка опрема за обављање делатности Назив добављача: Ibis Instruments 

Опис: Мерни и контролни инструменти, Партија I - опремa за надоградњу постојећег 
система за геолоцирање извора радио-сигнала Седиште: Београд 

2 

Интерни број набавке: 1-02-4042-2/13 ОРН:32000000 Процењена вредност: 1350 Датум уговора: 04.11.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 1147 Број уговора: 1-02-4042-2/13-35 Критеријум 2 
Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 1376 Матични број: 07768133 Јединична цена  

Трошкови:  
Предмет: Добра, техничка опрема за обављање делатности Назив добављача: Crony 

Опис: Мерни и контролни инструменти, Партија IV- опремa за мерење у микроталасним 
фреквенцијским опсезима и техничке прегледе радио-станица Седиште: Београд 

3 

Интерни број набавке: 1-02-4042-2/13 ОРН:32000000 Процењена вредност: 450 Датум уговора: 04.11.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 432 Број уговора: 1-02-4042-2/13-36 Критеријум 2 
Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 519 Матични број: 07768133 Јединична цена  

Трошкови:  
Предмет: Добра, техничка опрема за обављање делатности Назив добављача: Crony 

Опис: Мерни и контролни инструменти, Партија V - детектор бежичних и мобилних 
телефона Седиште: Београд 

4 

Интерни број набавке: 1-02-4042-1/13 ОРН:30000000 Процењена вредност: 6000 Датум уговора: 04.11.2013. Број понуда 8 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 4880 Број уговора: 1-02-4042-1/13-40 Критеријум 2 
Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 5856 Матични број: 17327640 Јединична цена  

Трошкови:  
Предмет: Добра, потрошни материјал Назив добављача: I&D COM 
Опис: Тонери за штампаче Седиште: Београд 

Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 18400  

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 15949  

Укупна процењена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 19139  
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ОБРАЗАЦ A1 ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ЗА ПЕРИОД:  II-квартал 2013. 

Ред.
бр. Датум уговора Интерни број 

уговора 
Интерни број 

набавке 
Уговорена вредност без ПДВ-

у (у хиљадама динара) 
Назив 

добављача 
Датум 
измене 

Уговорена вредност 
ПДВ-ом (у хиљадама 

динара) 
Разлог измене 

- - - - - - - - - 
 

ОБРАЗАЦ A2 ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ЗА ПЕРИОД:  II-квартал 2013. 

Ред.
бр. Датум уговора Интерни број 

уговора 
Интерни број 

набавке 
Уговорена вредност без ПДВ-

у (у хиљадама динара) 
Назив 

добављача 

Датум 
извршења 

уговора 

Вредност извршења 
без ПДВ-а (у 

хиљадама динара) 

Разлог 
неизвршења 

уговора 
1 04.11.2013. 1-02-4042-2/13-34 1-02-4042-2/13 9490 

Ibis Instruments 
31.05.2013. 9490 - 

Мерни и контролни инструменти, Партија I - опремa за надоградњу постојећег система за 
геолоцирање извора радио-сигнала 

 

2 04.11.2013. 1-02-4042-2/13-35 1-02-4042-2/13 1147 
Crony 

23.05.2013. 1350 - 
Мерни и контролни инструменти, Партија IV- опремa за мерење у микроталасним 

фреквенцијским опсезима и техничке прегледе радио-станица 
 

3 04.11.2013. 1-02-4042-2/13-36 1-02-4042-2/13 432 Crony 16.05.2013. 432 - 
Мерни и контролни инструменти, Партија V - детектор бежичних и мобилних телефона  

4 04.11.2013. 1-02-4042-1/13-40 1-02-4042-1/13 4880 I&D COM 24.05.2013. 4880 - 
Тонери за штампаче  

 

ОБРАЗАЦ Б ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 
ПЕРИОД:  II-квартал 2013. 

Ред.
бр. 

Врста предмета јавне 
набавке 

Укупан број закључених 
уговора 

Укупна процењена 
вредност (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност закључених 
уговора без ПДВ-а (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност закључених 
уговора са ПДВ-ом (у 

хиљадама динара) 
I II III IV V VI 
1 Добра 9 3105 1732 2078 
2 Услуге 2 1500 1500 1800 
3 радови 0 0 0 0 

УКУПНО 11 4605 3232 3878 
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ОБРАЗАЦ В ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД:  II-квартал 2013. 

Табела 1 

Исход поступака јавних 
набавки 

Број поступака 

јавних набавки (без поступка јавне набавке мале вредности) јавне набавке мале вредности 

Успешно спроведени 4 11 

Обустављени 1 1 

Поништени делимично 0 0 

Поништени у целини 0 0 

УКУПНО 5 13 

Табела 2 
Ред.
бр. Врста поступка Врста предмета Предмет набавке Опис предмета 

јавне набавке 

Процењена 
вредност у 

хиљадама дин. 

Разлог 
обуставе/пониште

ња поступка 
Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1 поступак јавне набавке мале 
вредности Добра Храна, намирнице 

Материјал за 
потребе кафе 

кухиње и воде у 
балонима – Партија 
II – Вода за пиће у 

балонима за апарате 

200 остало Неправилна стручна 
оцена понуда 

2 поступак јавне набавке мале 
вредности Добра Друга добра 

Материјал за 
превозна средства, 

Партија IV- Уређаји 
за навигацију 

310 

Одбијене све 
неодговарајуће и 
неприхватљиве 

понуде 

Пристигла једна 
неисправна понуда 

3 отворени поступак услуге Услуге одржавања и 
поправке 

ЈН услуге 
одржавање уређаја 

за евиденцију 
запослених 

900 

остало Није пристигла 
ниједна понуда 

УКУПНО    1410   
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ОБРАЗАЦ Г ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА ПЕРИОД:  II-квартал 2013. 

ед.бр. Основ за изузеће Укупан број закључених 
уговора 

роцењена вредност закључених 
уговора (у хиљадама динара) 

купна вредност закључених уговора 
без ПДВ-а (у хиљадама динара) 

купна вредност закључених 
уговора са ПДВ-ом (у 

хиљадама динара) 

I II III IV V VI 

1 2 – набавке испод доњег лимита за јавне 
набавке мале вредности 1 2 2 3 

УКУПНО 1 2 2 3 

ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД:  III-квартал 2013. 
Ред. 
бр. Подацо о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара Подаци о изабраном понуђачу Подаци о понуди 

1 

Интерни број набавке: 1-02-4042-7/13 ОРН:38300000 Процењена вредност: 2100 Датум уговора: 11.07.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 2025 Број уговора: 1-02-4042-7/13-23 Критеријум 2 
Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 2430 Матични број: 06923917 Јединична цена  

Трошкови:  
Предмет: Добра, друга добра Назив добављача: VIZUS 

Опис: Мерни и контролни инструменти, Партија I – сензор за даљинску контролу РФ 
спектра Седиште: Београд 

2 

Интерни број набавке: 1-02-4042-7/13 ОРН:38300000 Процењена вредност: 1200 Датум уговора: 11.07.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 1063 Број уговора: 1-02-4042-7/13-24 Критеријум 2 
Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 1275 Матични број: 17146165 Јединична цена  

Трошкови:  
Предмет: Добра, техничка опрема за обављање делатности Назив добављача: Ibis instruments 

Опис: Мерни и контролни инструменти, Партија II- Додатна опрема за анализаторе 
мрежних протокола Седиште: Београд 

3 

Интерни број набавке: 1-02-4042-5/13 ОРН:50000000 Процењена вредност: 2700 Датум уговора: 03.09.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:   Уговорена вредност без ПДВ-а: 24427 Број уговора: 1-02-4042-5/13-20 Критеријум 2 
Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 29312 Матични број: 0743461 Јединична цена  

Трошкови:  
Предмет: Услуге, услуге одржавања и поправке Назив добављача: ASSECO SEE 

Опис: Услуге одржавања документ менаџмент системс, за три године Седиште: Београд 

4 Интерни број набавке: 1-02-4044-1/13 ОРН:22410000 Процењена вредност: 460 Датум уговора: 05.09.2013. Број понуда 1 
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Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

Ред. 
бр. Подацо о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара Подаци о изабраном понуђачу Подаци о понуди 

Тип набавке:   Уговорена вредност без ПДВ-а: 456 Број уговора: 1-02-4044-1/13-18 Критеријум 2 
Поступак: Преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење 
понуда по члану 36.1.2) 
Мишљење УЈН бр. 011-00-453/13 

Уговорена вредност са ПДВ-ом: 

491 Матични број: 07461429 

Јединична цена  
Трошкови:  

Предмет: Добра, друга добра Назив добављача: ЈП ПТТ саобраћаја Србија 
Опис: Пригодне поштанске марке и пратећи материјал Седиште: Београд 

5 

Интерни број набавке: 1-02-4044-2/13 ОРН:79632000 Процењена вредност: 1800 Датум уговора: 10.09.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:   Уговорена вредност без ПДВ-а: 1704 Број уговора: 1-02-4044-2/13-16 Критеријум 2 
Поступак: Преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење 
понуда по члану 36.1.2) 
Мишљење УЈН бр. 011-00-697/13 

Уговорена вредност са ПДВ-ом: 2045 Матични број: FN1018745 

Јединична цена  
Трошкови:  

Предмет: Услуге, услуге образовања и услуге професионалног оспособљавања Назив добављача: Rohde&Schwarz 
Опис: Услуга обуке за коришћење опреме и софтвера произвођача Rohde&Schwarz Седиште: Беч, Аустрија 

6 

Интерни број набавке: 1-02-4042-6/13 ОРН:30000000 Процењена вредност: 25572 Датум уговора: 13.09.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 20511 Број уговора: 1-02-4042-6/13-38 Критеријум 2 
Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 24613 Матични број: 07432461 Јединична цена  

Трошкови:  
Предмет: Добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) Назив добављача: ASSECO SEE 
Опис: Рачунарска опрема Партија I – систем за складиштење података Седиште: Београд 

7 

Интерни број набавке: 1-02-4042-6/13 ОРН:30000000 Процењена вредност: 5000 Датум уговора: 13.09.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 3205 Број уговора: 1-02-4042-6/13-39 Критеријум 2 
Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 4477 Матични број: 17335847 Јединична цена  

Трошкови:  

Предмет: Добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) Назив добављача: Com Trade IT Solutions and Services  са 
подизвођачем EweComp 

Опис: Рачунарска опрема Партија II – Рачунари Седиште: Београд 

8 

Интерни број набавке: 1-02-4042-6/13 ОРН:30000000 Процењена вредност: 400 Датум уговора: 13.09.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 99 Број уговора: 1-02-4042-6/13-40 Критеријум 2 
Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 107 Матични број: 17335847 Јединична цена  

Трошкови:  

Предмет: Добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска) Назив добављача: Com Trade IT Solutions and Services  са 
подизвођачем EweComp 

Опис: Рачунарска опрема Партија II I– Пројектори Седиште: Београд 
Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 63532  
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Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

Ред. 
бр. Подацо о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара Подаци о изабраном понуђачу Подаци о понуди 

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 53490  
Укупна процењена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 64750  

ОБРАЗАЦ A1 ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ЗА ПЕРИОД:  III-квартал 2013. 

Ред.
бр. Датум уговора Интерни број 

уговора 
Интерни број 

набавке 
Уговорена вредност без ПДВ-

у (у хиљадама динара) 
Назив 

добављача 
Датум 
измене 

Уговорена вредност 
ПДВ-ом (у хиљадама 

динара) 
Разлог измене 

- - - - - - - - - 
 

ОБРАЗАЦ A2 ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ЗА ПЕРИОД:  III-квартал 2013. 

Ред.
бр. Датум уговора Интерни број 

уговора 
Интерни број 

набавке 
Уговорена вредност без ПДВ-

у (у хиљадама динара) 
Назив 

добављача 

Датум 
извршења 

уговора 

Вредност извршења 
без ПДВ-а (у 

хиљадама динара) 

Разлог 
неизвршења 

уговора 
1 11.07.2013. 1-02-4042-7/13-23 1-02-4042-7/13 2025 VIZUS 22.08.2013. 2025 - 

Мерни и контролни инструменти, Партија I – сензор за даљинску контролу РФ спектра  
2 11.07.2013. 1-02-4042-7/13-24 1-02-4042-7/13 1063 

Ibis instruments 
20.08.2013. 1063 - 

Мерни и контролни инструменти, Партија II- додатна опрема за анализаторе мрежних 
протокола 

 

3 13.09.2013. 1-02-4042-6/13-40 1-02-4042-6/13 99 Com Trade IT 
Solutions and 
Services  са 

подизвођачем 
EweComp 

16.05.2013. 99 - 
Мерни и контролни инструменти, Партија V - детектор бежичних и мобилних телефона  

 

ОБРАЗАЦ Б ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЗА ПЕРИОД:  III-квартал 2013. 

Ред.
бр. Врста предмета јавне набавке Укупан број закључених 

уговора 
Укупна процењена вредност 

(у хиљадама динара) 

Укупна вредност закључених 
уговора без ПДВ-а (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност 
закључених уговора са 
ПДВ-ом (у хиљадама 

динара) 
I II III IV V VI 
1 Добра 3 1360 814 945 
2 Услуге 3 2025 1778 2133 
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Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

Ред.
бр. Врста предмета јавне набавке Укупан број закључених 

уговора 
Укупна процењена вредност 

(у хиљадама динара) 

Укупна вредност закључених 
уговора без ПДВ-а (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност 
закључених уговора са 
ПДВ-ом (у хиљадама 

динара) 
I II III IV V VI 
3 радови 0 0 0 0 

УКУПНО 6 3385 2592 3078 

 

ОБРАЗАЦ В ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ПЕРИОД:  III-квартал 2013. 

Табела 1 
Исход поступака јавних 

набавки 
Број поступака 

јавних набавки (без поступка јавне набавке мале вредности) јавне набавке мале вредности 
Успешно спроведени 8 6 
Обустављени 2 2 
Поништени делимично 0 0 
Поништени у целини 0 0 
УКУПНО 10 8 

Табела 2 
Ред.
бр. Врста поступка Врста предмета Предмет набавке Опис предмета 

јавне набавке 

Процењена 
вредност у 

хиљадама дин. 

Разлог 
обуставе/пониште

ња поступка 
Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Отворени поступак услуге Услуге одржавања и 
поправке 

Текуће поправке и 
одржавање 

рачунарске опреме, 
Партија I – 

одржавање мрежне 
опреме 

800 остало Није пристигла ни 
једна понуда 

2 Отворени поступак услуге Услуге одржавања и 
поправке 

Текуће поправке и 
одржавање 

рачунарске опреме, 
Партија II – 

одржавање уређаја 
за евиденцију 

запослених 

90 остало Није пристигла ни 
једна понуда 
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Ред.
бр. Врста поступка Врста предмета Предмет набавке Опис предмета 

јавне набавке 

Процењена 
вредност у 

хиљадама дин. 

Разлог 
обуставе/пониште

ња поступка 
Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

3 Поступак јавне набавке мале 
вредности добра Друга добра Уређаји за 

навигацију 310 остало Није пристигла ни 
једна понуда 

4 Поступак јавне набавке мале 
вредности услуге Друге услуге 

Замена прозора у 
КМЦ Добановци и 
КМЦ Ниш и замена 
олука у КМЦ Ниш, 
Партија I - Замена 

прозора у КМЦ 
Добановци и КМЦ 

Ниш 

500 остало Није пристигла ни 
једна понуда 

5 Поступак јавне набавке мале 
вредности услуге Друге услуге 

Замена прозора у 
КМЦ Добановци и 
КМЦ Ниш и замена 
олука у КМЦ Ниш, 
Партија II - замена 
олука у КМЦ Ниш 

40 остало Није пристигла ни 
једна понуда 

УКУПНО    1740   

ОБРАЗАЦ Г ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА ПЕРИОД:  III-квартал 2013. 

Ред.
бр. Основ за изузеће Укупан број закључених 

уговора 

Процењена вредност 
закључених уговора (у 

хиљадама динара) 

Укупна вредност закључених 
уговора без ПДВ-а (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност 
закључених уговора са 
ПДВ-ом (у хиљадама 

динара) 
I II III IV V VI 
1 39.2 – набавке испод доњег лимита за 

јавне набавке мале вредности 5 525 453 543 

УКУПНО 5 525 453 543 

ОБРАЗАЦ A ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД:  IV-квартал 2013. 
Ред. 
бр. Подацо о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара Подаци о изабраном понуђачу Подаци о понуди 

1 

Интерни број набавке: 1-02-4042-9/13 ОРН:48000000 Процењена вредност: 6750 Датум уговора: 10.11.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:   Уговорена вредност без ПДВ-а: 6610 Број уговора: 1-02-4042-9/13-18 Критеријум 2 

Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 7932 Матични број: 17130843 Јединична цена  
Трошкови:  
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Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

Ред. 
бр. Подацо о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара Подаци о изабраном понуђачу Подаци о понуди 

Предмет: услуга, услуге одржавања и поправке Назив добављача: S&T Serbia 

Опис: Услуга, Надоградња и одржавање софтвера базе дозвола техничких прегледа и 
мерних резултата, за три године Седиште: Београд 

2 

Интерни број набавке: 1-02-4042-11/13 ОРН:50000000 Процењена вредност: 800 Датум уговора: 21.11.2013. Број понуда 2 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 387 Број уговора: 1-02-4042-11/13-25 Критеријум 2 

Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 463 Матични број: 17541447 Јединична цена  
Трошкови:  

Предмет: Услуге, рачунарске и друге везане услуге Назив добављача: MDS Informatički inžewering 

Опис: Услуге Рачунарска опрема (текуће поправе и одржавање Партија I – одржавање 
мрежне опреме) Седиште: Београд 

3 

Интерни број набавке: 1-02-4042-12/13 ОРН:30233000 Процењена вредност: 900 Датум уговора: 04.012.2013. Број понуда 9 
Тип набавке:   Уговорена вредност без ПДВ-а: 604 Број уговора: 1-02-4042-12/13-27 Критеријум 2 

Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 725 Матични број: 07980485 Јединична цена  
Трошкови:  

Предмет: Услуге, услуге одржавања и поправке Назив добављача: Alti 

Опис: Рачунарска опрема (USB flash меморије и екстерни USB дискови) Седиште: Београд 

4 

Интерни број набавке: 1-02-4042-10/13 ОРН:79132100 Процењена вредност: 350 Датум уговора: 13.12.2013. Број понуда 1 

Тип набавке:   Уговорена вредност без ПДВ-а: 189 Број уговора: 1-02-4042-10/11-
18 

Критеријум 2 

Поступак: Отворени поступак Уговорена вредност са ПДВ-ом: 227 Матични број: 07461429 Јединична цена  
Трошкови:  

Предмет: Услуге, друге услуге Назив добављача: ЈП ПТТ саобраћаја Србија 

Опис: Услуге – 50 квалификованих електронских сертификата у трајању од 5 година са 
читачем Седиште: Београд 

5 

Интерни број набавке: 1-02-4044-4/13 ОРН:22200000 Процењена вредност: 58 Датум уговора: 30.12.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 54 Број уговора: 1-02-4044-4/13-32 Критеријум 2 

Поступак: 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење 
понуда по члану 36.1.2) 
Мишљење УЈН бр:нема 

Уговорена вредност са ПДВ-ом: 58 Матични број: 07041268 

Јединична цена  

Трошкови: 
 

Предмет: Добра, друга добра Назив добављача: Привредни саветник 

Опис: 
Стручна литература и часописи-претплата за 2014.годину, Партија I- 1 (једна) 
претплата за 2014.годину за стручни часопис „Привредни саветник“ и „Регистар 
прописа“ 

Седиште: Београд 

49 



 
Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

Ред. 
бр. Подацо о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара Подаци о изабраном понуђачу Подаци о понуди 

6 

Интерни број набавке: 1-02-4044-4/13 ОРН:22200000 Процењена вредност: 78 Датум уговора: 30.12.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 74 Број уговора: 1-02-4044-4/13-33 Критеријум 2 

Поступак: 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење 
понуда по члану 36.1.2) 
Мишљење УЈН бр:нема 

Уговорена вредност са ПДВ-ом: 84 Матични број: 07788924 

Јединична цена  

Трошкови: 
 

Предмет: Добра, друга добра Назив добављача: Инг-Про 

Опис: Стручна литература и часописи-претплата за 2014.годину, Партија II- 5(пет) 
претплата за 2014.годину на електронску правну базу „Прописи нет“ Седиште: Београд 

7 

Интерни број набавке: 1-02-4044-4/13 ОРН:22200000 Процењена вредност: 58 Датум уговора: 30.12.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 54 Број уговора: 1-02-4044-4/13-34 Критеријум 2 

Поступак: 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење 
понуда по члану 36.1.2) 
Мишљење УЈН бр:нема 

Уговорена вредност са ПДВ-ом: 58 Матични број: 17166751 

Јединична цена  

Трошкови: 
 

Предмет: Добра, друга добра Назив добављача: Рачуноводство 

Опис: Стручна литература и часописи-претплата за 2014.годину, Партија II I- 1(једна) 
претплата за 2014.годину на стручни часопис „Рачуноводство“ Седиште: Београд 

8 

Интерни број набавке: 1-02-4044-4/13 ОРН:22200000 Процењена вредност: 292 Датум уговора: 30.12.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 192 Број уговора: 1-02-4044-4/13-35 Критеријум 2 

Поступак: 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење 
понуда по члану 36.1.2) 
Мишљење УЈН бр:нема 

Уговорена вредност са ПДВ-ом: 207 Матични број: 17166751 

Јединична цена  

Трошкови: 
 

Предмет: Добра, друга добра Назив добављача: ParagrafCo 

Опис: Стручна литература и часописи-претплата за 2014.годину, Партија IV- 1(једна) 
претплата за 2014.годину на стручни часопис „ParagrafLex“ Седиште: Београд 

9 

Интерни број набавке: 1-02-4044-4/13 ОРН:22200000 Процењена вредност: 880 Датум уговора: 30.12.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 331 Број уговора: 1-02-4044-4/13-36 Критеријум 2 

Поступак: 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење 
понуда по члану 36.1.2) 
Мишљење УЈН бр:нема 

Уговорена вредност са ПДВ-ом: 358 Матични број: 17064444 

Јединична цена  

Трошкови: 
 

Предмет: Добра, друга добра Назив добављача: Cekos in 

Опис: Стручна литература и часописи-претплата за 2014.годину, Партија V- 2(две) 
претплата за 2014.годину на стручни часопис „Информатор“ и 21 (двадесетједна) Седиште: Београд 
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Ред. 
бр. Подацо о поступку и предмету јавне набавке Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара Подаци о изабраном понуђачу Подаци о понуди 

претлата за 2014.годину на програм „Експерт“ 

10 

Интерни број набавке: 1-02-4044-4/13 ОРН:22200000 Процењена вредност: 162 Датум уговора: 30.12.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 160 Број уговора: 1-02-4044-4/13-37 Критеријум 2 

Поступак: 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење 
понуда по члану 36.1.2) 
Мишљење УЈН бр:нема 

Уговорена вредност са ПДВ-ом: 192 Матични број: 17166751 

Јединична цена  

Трошкови: 
 

Предмет: Добра, друга добра Назив добављача: Intermex 

Опис: Стручна литература и часописи-претплата за 2014.годину, Партија VI- 
19(деветнаест) претплата за 2014.годину на правну базу „Indok“ Седиште: Београд 

11 

Интерни број набавке: 1-02-4044-4/13 ОРН:22200000 Процењена вредност: 385 Датум уговора: 30.12.2013. Број понуда 1 
Тип набавке:  Обликована по партијама Уговорена вредност без ПДВ-а: 256 Број уговора: 1-02-4044-4/13-38 Критеријум 2 

Поступак: 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење 
понуда по члану 36.1.2) 
Мишљење УЈН бр:нема 

Уговорена вредност са ПДВ-ом: 277 Матични број: 07453710 

Јединична цена  

Трошкови: 
 

Предмет: Добра, друга добра Назив добављача: ЈП Службени гласник 

Опис: 

Стручна литература и часописи-претплата за 2014.годину, Партија VIII- 4(четири) 
претплата за 2014.годину на штампано издање „Службени гласник РС“, 5 (пет) 
претплата на електронску верзију и 5 (пет) претплата на електронску верзију 
архиве 

Седиште: Београд 

Укупна процењена вредност у хиљадама динара: 10713  
Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара: 8915  

Укупна процењена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара: 10580  

ОБРАЗАЦ A1 ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ЗА ПЕРИОД: IV -квартал 2013. 

Ред.
бр. Датум уговора Интерни број 

уговора 
Интерни број 

набавке 
Уговорена вредност без ПДВ-

у (у хиљадама динара) 
Назив 

добављача 
Датум 
измене 

Уговорена вредност 
ПДВ-ом (у хиљадама 

динара) 
Разлог измене 

- - - - - - - - - 
ОБРАЗАЦ A2 ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ЗА ПЕРИОД:  IV -квартал 2013. 

Ред.
бр. Датум уговора Интерни број 

уговора 
Интерни број 

набавке 
Уговорена вредност без ПДВ-

у (у хиљадама динара) 
Назив 

добављача 

Датум 
извршења 

уговора 

Вредност извршења 
без ПДВ-а (у 

хиљадама динара) 

Разлог 
неизвршења 

уговора 
1 09.10.2013. 1-02-4044-2/13-16 1-02-4044-4/13 1704 Rohde&Schwarz 10.11.2013. 1717 - 
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Ред.
бр. Датум уговора Интерни број 

уговора 
Интерни број 

набавке 
Уговорена вредност без ПДВ-

у (у хиљадама динара) 
Назив 

добављача 

Датум 
извршења 

уговора 

Вредност извршења 
без ПДВ-а (у 

хиљадама динара) 

Разлог 
неизвршења 

уговора 
Услуге обуке за коришћење опреме и софтвера произвођача Rohde&Schwarz  

2 13.09.2013. 1-02-4042-6/13-38 1-02-4042-6/13 20511 ASSECO SEE 28.10.2013. 20489 - 
Рачунарска опрема, Партија I-Систем за складиштење података  

3 13.09.2013. 1-02-4042-6/13-39 1-02-4042-6/13 3205 Com Trade IT 
Solutions and 
Services  са 

подизвођачем 
EweComp 

13.12.2013. 3205 - 

Рачунарска опрема Партија II - Рачунари 

 

4 04.12.2013. 1-02-4042-12/13-27 1-02-4042-12/13 604 Alti  13.12.2013. 604 - 
Рачунарска опрема (USB flash меморије и екстерни USB дискови)  

 

 

ОБРАЗАЦ Б ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ЗА ПЕРИОД:  IV -квартал 2013. 

Ред.
бр. Врста предмета јавне набавке Укупан број закључених 

уговора 
Укупна процењена вредност 

(у хиљадама динара) 

Укупна вредност закључених 
уговора без ПДВ-а (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност 
закључених уговора са 
ПДВ-ом (у хиљадама 

динара) 
I II III IV V VI 
1 Добра 1 2000 1782 2138 
2 Услуге 3 3500 1076 1291 
3 радови 0 0 0 0 

УКУПНО 4 5500 2858 3429 

 

ОБРАЗАЦ В ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ЗА ПЕРИОД:  IV -квартал 2013. 

Табела 1 
Исход поступака јавних 

набавки 
Број поступака 

јавних набавки (без поступка јавне набавке мале вредности) јавне набавке мале вредности 
Успешно спроведени 11 4 
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Исход поступака јавних 
набавки 

Број поступака 
јавних набавки (без поступка јавне набавке мале вредности) јавне набавке мале вредности 

Обустављени 3 5 
Поништени делимично 0 0 
Поништени у целини 0 0 
УКУПНО 14 9 

 

Табела 2 
Ред.
бр. Врста поступка Врста предмета Предмет набавке Опис предмета 

јавне набавке 

Процењена 
вредност у 

хиљадама дин. 

Разлог 
обуставе/пониште

ња поступка 
Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Поступак јавне набавке мале 
вредности добра 

Потрошни 
материјал за 

обављање 
делатности,  

Лож уље за потребе 
грејања у КМЦ 

Добановци и гориво 
за агрегат 

2000 

Одбијене све 
неодговарајуће и 
неприхватљиве 

понуде 

Понуђач није 
понудио фиксну 
цену у уговору 

2 Поступак јавне набавке мале 
вредности добра 

Грађевински 
(инсталациони) 

материјал, опрема и 
машине 

Добра, - замена 
прозора у КМЦ 

Добановци и КМЦ 
Ниш и замена олука 

у КМЦ Ниш 

540 остало Није пристигла ни 
једна понуда 

3 Отворени поступак услуге Услуге одржавања и 
поправке 

Услига – рачунарска 
опрема (текуће 

поправке и 
одржавање) Партија 

II-Одржавање 
уређаја за 

евиденцију 
запослених за три 

године 

900 остало Није пристигла ни 
једна понуда 

4 Поступак јавне набавке мале 
вредности услуге Услуге хотела и 

ресторана 

Услуге-
угоститељске услуге 

- Партија I- 
услуживање у 
ресторанима 

300 остало Није пристигла ни 
једна понуда 

5 Поступак јавне набавке мале 
вредности добра 

Грађевински 
(инсталациони) 

материјал, опрема и 
машине 

Добра, - замена 
прозора у КМЦ 

Добановци и КМЦ 
Ниш и замена олука 

540 остало Није пристигла ни 
једна понуда 
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Ред.
бр. Врста поступка Врста предмета Предмет набавке Опис предмета 

јавне набавке 

Процењена 
вредност у 

хиљадама дин. 

Разлог 
обуставе/пониште

ња поступка 
Опис разлога 

I II III IV V VI VII VIII 
у КМЦ Ниш 

6 
Преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење 
понуда 

услуге 

Услуге у области 
истраживања 

тржишта и јавног 
мњења 

Услуга- индикатори 
о употреби 

информационо 
комуникационих 

технологија у 
Републици Србији 

3000 

Одбијене све 
неодговарајуће и 
неприхватљиве 

понуде 

 

7 
Преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење 
понуда 

добра Друга добра 

Стручна литература 
и часописи – 

Партија VI (једна 
претплата за 

2014.годину на 
стручни часопис 

„Буџет“ и „Ревизор“ 

86 

Одбијене све 
неодговарајуће и 
неприхватљиве 

понуде 

 

8 Поступак јавне набавке мале 
вредности добра 

Грађевински 
(инсталациони) 

материјал, опрема и 
машине 

Добра, - замена 
прозора у КМЦ 

Добановци и КМЦ 
Ниш и замена олука 

у КМЦ Ниш 

540 остало Није пристигла ни 
једна понуда 

УКУПНО    7906   

 

ОБРАЗАЦ Г ЗА  ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА ПЕРИОД:  IV -квартал 2013. 

Ред.
бр. Основ за изузеће Укупан број закључених 

уговора 

Процењена вредност 
закључених уговора (у 

хиљадама динара) 

Укупна вредност закључених 
уговора без ПДВ-а (у хиљадама 

динара) 

Укупна вредност 
закључених уговора са 
ПДВ-ом (у хиљадама 

динара) 
I II III IV V VI 
1 39.2 – набавке испод доњег лимита за 

јавне набавке мале вредности 4 738 727 873 

УКУПНО 4 738 727 873 
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13.2. Јавне набавке у 2014. години 

13.2.1. План набавки за 2014. годину 

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ 
  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ред. 
број Предмет набавке/ОРН 

Процењена вредност  Планирана средства у 
Финансијском плану за 

2014.годину Врста 
поступка 

Оквирни датум 
Напомена (централизација, претходно обавештење, основ 

из ЗЈН...) 
Укупно 

По годинама Износ без 
ПДВ 

Износ са 
ПДВ Конто Покретања 

поступка 
Закључења 

уговора 
Извршења 

уговора 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. УКУПНО   248.086.240                 
1.1. ДОБРА   66.206.240                 

1.1.1. 

Гасно уље за ложење - екстра лако - 
евро Л 
ОРН: 09135000 - Уља за ложење 

2.000.000 

2.000.000 2.400.000 421224 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

VIII 2014. X 2014. II 2015. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 2.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Гориво је потребно за грејање просторија контролно-мерног центра Добановци у грејној сезони 2014/2015.године.  
Процењена вредност набавке је утврђена према потрошњи и цени горива из грејне сезоне 2012/2013.године 

1.1.2. 

Електрична енергија 
ОРН: 09310000 - Електрична енергија 

6.500.000 

6.500.000 7.800.000 421211 Отворени 
поступак I 2014. III 2014. III 2014. - 

III 2015. 

С обзиром да није донет подзаконски акт из члана 49. став 
10) Закона о јавним набавкама, планирано је спровођење 
отвореног поступка јавне набавке. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 6.500.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна за обављање послова запослених у Републичкој агенцији за електронске комуникације, а који произилазе из њене надлежности дефинисане Законом о 
електронским комуникацијама. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у 2013.години и ранијим годинама и ценама у 2013.години. 

1.1.3. 

Материјал за репрезентацију 
ОРН: 15320000 - Сокови од воћа и 
поврћа 
           15511000 - Млеко 
           15831000 - Шећер 
           15860000 - Кафа, чај и сродни 
производи 
           15981100 - Негазирана 
минерална вода 
           15981200 - Газирана минерална 
вода 

1.500.000 

1.675.000 2.010.000 423711 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2014. IV 2014. IV 2015. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 1.500.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Матријал за репрезентацију неопходан је за свакодневни рад кафе кухиње, а како би се вршили послови репрезентације и послуживања напитака током радних и пословних 
састанака на којима поред запослених у Агенцији учествују представници државних органа, међународних организација и привредних субјеката са којима Агенција сарађује.  
Процењена вредност набавке је утврђена према трошковима и ценама оствареним у 2012. и 2013. години. 

1.1.4. Пригодни поклони мале вредности 500.000 1.050.000 1.260.000 423712 Поступак VII 2014. VIII 2014. X 2014. Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
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ОРН: 18530000 - Поклони и награде 
2014. 500.000 

јавне набавке 
мале 

вредности 

јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је потребна ради репрезентације и промовисања Републике Србије и рада Агенције пред представницима страних и домаћих државних органа и представницима 
међународних организација са којима Агенција има дугогодишњу институционалну сарадњу. 
Процењена вредност је утврђена на основу трошкова остварених у 2013. години. 

1.1.5. 

Стручни часописи и електронске 
правне базе приписа, мишљења и 
судске праксе  
ОРН: 22200000 - Новине, ревије, 
периодичне публикације и часописи  

2.000.000 

2.000.000 2.400.000 426311 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива 

X 2014. XII 2014. XII 2015. 

Основ из Закона о јавним набавкама: члан 36. став 1. тачка 
2). 
Пре покретања преговарачког поступка Наручилац ће 
затражити мишење Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 2.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка службених гласила, стручних часописа  и електронских правних база са службеним мишљењима и судском праксом је неопходна за обављање редовних послова 
запослених. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике издавача доступне на њуховим интернет сајтовима. 

1.1.6. 

Пригодне поштанске марке 
ОРН: 22410000 - Поштанске марке 

550.000 

1.050.000 1.260.000 423712 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива 

VII 2014. VIII 2014. X 2014. 

С обзиром да није донет подзаконски акт из члана 7. став 1. 
тачка 1) Закона о јавним набавкама, основ из Закона: члан 
36. став 1. тачка 2). 
Пре покретања преговарачког поступка Наручилац ће 
затражити мишење Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 550.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је потребна ради репрезентације и промовисања Републике Србије и рада Агенције пред представницима страних и домаћих државних органа и представницима 
међународних организација са којима Агенција има дугогодишњу институционалну сарадњу. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу трошкова остварених у 2013. години. 

1.1.7. 

Тонери 
ОРН: 30125000 - Делови и прибор 
фотокопирних апарата 

6.000.000 

6.350.000 7.620.000 426911 Отворени 
поступак I 2014. III 2014. IV 2014. 

С обзиром да није донет подзаконски акт из члана 49. став 
10) Закона о јавним набавкама, планирано је спровођење 
отвореног поступка јавне набавке. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 6.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна за штампање материјала при обављању послова запослених. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потребних количина и увидом у ценовнике понуђача преко интернет сајтова. 

1.1.8. 

Рачунарска опрема (стони рачунари, 
преносиви рачунари, штампачи и 
екстерна меморија) 
ОРН: 30230000 - Рачунарска опрема 

3.370.000 

3.370.000 4.044.000 512221 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2014. V 2014. VII 2014. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 3.370.000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходна је набавка 15 стоних рачунара и 15 лаптоп рачунара као замена застарелих рачунара и за нове запослене, набавка новог ласерског штампача јер постојећи је изашао 
из гаранције, а често се квари и две екстерне меморије због потребе за редундансом меморијског простора. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова произвођача опреме који производе овај тип опреме. 

1.1.9. 

Каблови, конектори, антене, 
адаптери и опрема за антенске 
инсталације 

600.000       Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

IV 2014. V 2014. VI 2014. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 1) Каблови, конектори и адаптери  2014. 350.000 6.350.000 7.620.000 426911 

2) Антене и опрема за антенске 
инсталације 2014. 250.000 40.800.000 48.960.000 512531 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

За потребе текућег одржавања, инсталације нове опреме у КМЦ и у возилима, формирање различитих мерних конфигурација, као и за  монтажу мерне опреме на привременим 
мерним локацијама, неопходна је набавка каблова (RF и UTP), конектора, адаптера и опрема за антенске инсталације (RF свичеви, претпојачавачи, хибриди и селсини за 
антенски ротатор). Такође, у циљу покривања преосталих микроталасних фреквенцијских опсега адекватном опремом, потребно је набавити хорн антене које ће се користити 
као фидови за постојећи параболични рефлектор. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова. 

1.1.10. 

Систем за дојаву о избијању пожара 
у контролно-мерни центар у 
Добановцима 
ОРН: 31625200 - Алармни системи за 
дојаву пожара  
           51700000 - Услуге инсталирања 
опреме за заштиту од пожара 

500.000 

1.050.000 1.260.000 512811 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

I 2014. III 2014. III 2014. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 500.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Потребно је уклонити стари систем за дојаву о избијању пожара у складу са позитивним прописима Републике Србије који забрањују употребу система који садрже 
радиоактивне материје и извршити превоз и складиштење опасних радиоактивних материја у складу са прописима који уређују заштиту животне околине. Затим је потребно 
набавити нови систем и монтирати га, а како би објекат био заштићен од пожара.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у огласе и рекламе произвођача и продаваца апарата уређаја и система за дојаву о избијању пожара, као и на основу 
увида у ценовник Јавног предузећа Нуклеарни објекти Србије које је прописима једино овлашћено да врши уклањање, превоз и складиштење радиоактивног отпада у 
Републици Србији и једино то јавно предузеће располаже складиштем за одлагање радиоактивног отпада на територији Републике Србије.  

1.1.11. 

Додатни уређаји за систем за 
евиденцију радног времена 
ОРН: 31711310 - Систем за 
евиденцију присутности 

400.000 

400.000 480.000 512241 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2014. V 2014. VII 2014. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 400.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходна је набавка два система за евиденцију запослених који би се поставили у КМЦ Ниш и КМЦ Добановце. 
Процењена вредност је утврђена на основу претраге Интерент сајтова произвођача опреме који производе ову врсту опреме. 

1.1.12. 

Антене 31.200.000 

40.800.000 48.960.000 512531 Отворени 
поступак IV 2014. VI 2014. VIII 2014. 

 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

1) Антенски систем за контролно-
мерно центар у Београду 

2014. 

1.200.000 

2) DF aнтенa за KT фреквенцијски 
опсег 5.000.000 

3) Два сета даљински управљаних 
контролно-мерних станица  25.000.000 

ОРН: 32352000 - Антене и рефлектори  
           32344200 - Радио пријемници      
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Постојећа антена HL-023 на стубу у контролно-мерном центру у Добановцима је монтирана пре више од 15 година, што превазилази уобичајени рок употребе. У међувремену је 
више пута ремонтована, без могућности накнадне провере параметара (фактор антене, дијаграм зрачења). Из тог разлога, потребно да се постојећа антена замени антенским 
системом који се састоји од лог-периодичних антена HL-033 (80МHz-2GHz) и HL-040 (400МHz-3.6GHz) или сличних, које би биле монтиране „леђа у леђа“, чиме би се повећала 
поузданост резултата мерења и проширио фреквенцијски опсег. 
Такође, постојећа “loop” антена је делимично неисправна и не може да се користи за гониометрисање. Набавком DF aнтенa за KT фреквенцијски опсег, добила би се могућност 
гониометрисања извора КТ сигнала, како са фиксних локација, тако и из возила.  
Набавка два сета даљински управљаних контролно-мерних станица треба да обухвати набавку два мерна пријемника, два антенска система који се састоје од по две усмерене и 
једне омнидирекционе широкопојасне антене, два антенска ротатора за промену азимута и поларизације антена, као и антенских и контролних каблова. Два сета даљински 
управљаних мерних станица би се поставио на две локације у складу са Студијом развоја мониторинг система у Републици Србији. Проширење система за мониторинг се ради у 
складу са студијом коју је урадио Електротехнички факултет чиме ће се омогућити ефикаснији надзор радио-фреквенскијског спектра у Републици Србији. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова произвођача опреме који производе овај тип опреме. 

1.1.13. 

Комуникациона опрема и опрема за 
обезбеђење и видео надзор  2.500.000       

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

IV 2014. VI 2014. VIII 2014. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.  

1) Набавка опреме за пренос 
података 2014. 1.500.000 40.800.000 48.960.000 512531 

2) Набавка система за видео надзор 2014. 200.000 1.050.000 1.260.000 512811 
3) Набавка мрежне опреме 2014. 100.000 100.000 120.000 512223 
4) Набавка алармног система 2014. 100.000 1.050.000 1.260.000 512811 
5) Набавка опреме за противпожарну 
заштиту 2014. 100.000 1.050.000 1.260.000 512811 

6)Услуга уградње комуникационе 
опреме и опреме за обезбеђење и 
видео надзор  

2014. 500.000 500.000 600.000 424911 

ОРН: 32260000 - Опрема за пренос 
података 
           32323500 - Систем за видео 
надзор 
           32420000 - Мрежна опрема 
           35121700 - Алармни системи 
           44480000 - Разна опрема за 
противпожарну заштиту 
           45232332 - Помоћни радови за 
телекомуникације 

          

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Комуникациона опрема и опрема за обезбеђење и видео надзор за потребе две локације на којима би се поставиле даљински управљане контролно-мерне станице,  треба да 
обухвати набавку двосмерних микроталасних линкова, мрежних свичева/рутера, TCP/IP камера, алармних и противпожарних система, монтажу система и пуштање у рад. 
Набавком ове опреме би се извршило повезивање две удаљене локације са централом Агенције у Вишњићевој, чиме би се директо очитавали мерни резултати са постављених 
пријемника. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова произвођача опреме који производе овај тип опреме. 

1.1.14. 

Портабл мерни уређај за кабловске 
системе са подршком за DOCSIS 3.0 
ОРН: 32440000 - Телеметријска и 
терминална опрема 

600.000 

40.800.000 48.960.000 512531 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

IV 2014. VI 2014. VIII 2014. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 600.000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

На домаћем тржишту од 2009-те године кабловски оператори правним и физичким лицима нуде услугу кабловског интернета базираној на DOCSIS 3.0 платформи, те је набавка 
наведеног уређаја неопходна за  мерење параметара квалитета услуге базираних на тој платформи. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова произвођача опреме који производе овај тип опреме. 

1.1.15. 

Теренска возила 
ОРН: 34113300 - Теренска возила 

1.200.000 

1.200.000 1.440.000 512115 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2014. III 2014. IV 2014. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 1.200.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка теренског возила је потребна за свакодневни рад Службе за контролу која редовно обилази терене који су неприступачни обичниом путничким возилима. Теренска 
возила која тренутно користи Служба за контролу су дотрајала и стара и постоји потреба да се замене новим.  
Процењена вреност набавке је утврђена на основу увида у огласе и рекламе произвођача и продаваца теренских возила доступних на Интеренету и у средствима јавног 
информисања.  

1.1.16. 

Портабл анализатор спектра до 40 
GHz, са уграђеним претпојачавачем у 
целом опсегу и торбом за ношење на 
терену 
ОРН: 38433300 - Спектрални 
анализатор 

6.250.000 

40.800.000 48.960.000 512531 Отворени 
поступак IV 2014. VI 2014. VIII 2014. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 6.250.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Агенција поседује само један анализатор спектра сличних карактеристика, који се налази у контролно-мерном центру у Добановцима. Нови инструмент би иницијално био 
намењен за  контролно-мерни центар у  Нишу, а уједно би био резерва за једини постојећи инструмент којим се могу обављати мерења на „хиперфреквенцијама“. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова произвођача опреме који производе овај тип опреме. 

1.1.17. 

Софтвер за евиденцију запослених 
ОРН: 48000000 - Програмски пакети и 
информациони системи 

200.000 

19.708.400 23.650.080 515111 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

IV 2014. V 2014. VI 2014. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 200.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходна је набавка софтвера којим би се вршила евиденција запослених, аутоматски рачунао радни стаж за све запослене, број дана годишњег одмора и друге параметре. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова произвођача овог типа софтвера. 

1.1.18. 

Софтвер за магацинско пословање - 
продужење лиценце 
ОРН: 48430000 - Програмски пакет за 
управљање инвентаром 

25.200 

19.708.400 23.650.080 515111 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива 

IX 2014.  XI 2014. XI 2014.-XI 
2017. 

Испоручилац софтвера, који сада користимо и чија лиценца 
важи до новембра месеца 2014.године, је његов 
произвођач и једини дистрибутер, а основ из Закона: члан 
36. став 1. тачка 2). 
Пре покретања преговарачког поступка Наручилац ће 
затражити мишење Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 8.400 

2015. 8.400 

2016. 8.400 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Републичка агенција за електронске комуникације је 2011.године извршила набавку софтвера за магацинско пословање, чија лиценца важи до новембра месеца 2014.године. Да 
би и даље користили наведени програм, неопходно је продужити лиценцу. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цене продужења лиценце са интернет сајта произвођеча софтвера за магацинско пословање који користи Републичка 
агенција за електронске комуникације: http://www.psit.rs/cenovnik/и увећана за 5%, колико износи пројекција инфлације за 2014.годину у документу Фискална стратегија за 
2013.годину са пројекцијама за 2014. и 2015.годину ("Сл.гласник РС", број 116/12). 

1.1.19. Одржавање Рачуноводствено- 311.040 103.680 124.416 423221 Преговарачки IX 2014.  XI 2014. XI 2014.-XI Испоручилац софтвера, који сада користимо и чија лиценца 
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финансијског софтвера 
ОРН: 48440000 - Програмски пакет за 
финансијску анализу и 
рачуноводство 

2014. 103.680 
поступак без 
објављивања 

позива 

2017. важи до новембра месеца 2014.године, је његов 
произвођач и једини дистрибутер, а основ из Закона: члан 
36. став 1. тачка 2). 
Пре покретања преговарачког поступка Наручилац ће 
затражити мишење Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2015. 103.680 

2016. 103.680 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Уговор о купопродаји рачуноводствено-финансијског софтвера и постгарантно одржавање број 1-07-122-237/06  важи до 07.11.2014. године, тако да је неопходно обезбедити 
даље одржавање и унапређење, односно неопходне корекције сагласно изменама прописа и слично. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цене постгарантног одржавања према важећем уговору. 

1.2. УСЛУГЕ   176.780.000                 

1.2.1. 

Генерални ремонт 2 контролно-
мерна возила 
ОРН: 50112000 - Услуге поправке и 
одржавања аутомобила 

700.000 

700.000 840.000 425219 Отворени 
поступак IV2014.  VI 2014. VIII 2014. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 700.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходан је генерални ремонт мотора на два фолксваген возила добијена из донација 2007. године, јер последњих месеци примећена је повећана потрошња моторног уља. 
Напомињемо да су наведена возило прешла приближно по 400.000 km а да немамо информација шта је пре тога рађено код првог власника у Немачкој. Набавка је неопходна, 
пре свега, из разлога безбедности, а имајући у виду његову функционалност, да би се могло наставити обављање редовних активности са овим возилима. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике сервисера опреме које су различита правна лица поставила на својим Интернет презентацијама. 

1.2.2. 

Одржавање рачунара, штампача и 
скенера ван гарације 
ОРН: 50312000 - Одржавање и 
поправка рачунарске опреме 

2.400.000 

800.000 960.000 425222 Отворени 
поступак II 2014. IV 2014. VI 2014. - 

VI 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 800.000 

2015. 800.000 

2016. 800.000 
Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна да би се већ постојећи рачунари, штампачи и скенери одржавали иако је истекла гаранција. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговора о одржавању. 

1.2.3. 

Одржавање мрежне опреме 
ОРН: 50312300 - Одржавање и 
поправка опреме мреже за пренос 
података  

800.000 

1.100.000 1.320.000 425229 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

IX 2014.  XI 2014. XII 2014. - 
XII 2015. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 800.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна да би се већ постојећа мрежна опрема одржавала иако је истекла гаранција. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговора о одржавању. 

1.2.4. 

Текуће поправке и одржавање мерне 
опреме за мерење квалитета сервиса 
произвођача „Agilent“ и „JDSU“  
ОРН: 50410000 - Услуге поправке и 
одржавања апарата за мерење, 
испитивање и контролу 

600.000 

2.350.000 2.820.000 425253 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2014. IV 2014. IV 2014. - 
IV 2017. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 200.000 

2015. 200.000 

2016. 200.000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Агенција тренутно има потписан уговор за ажурирање софтвера на уређајима за мерење квалитета сервиса произвођача „Agilent“ и JDSU, али не и уговор о текућим поправкама 
и одржавању наведене мерне опреме. С обзиром да је за наведену опрему истекао гарантни рок, неопходно је обезбедити средства за поправку и одржавање.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу процене трошка поправки по основу других уговора о одржавању опреме. 

1.2.5. 

Хотелски смештај 
ОРН: 55110000 - Услуге хотелског 
смештаја 

5.000.000 

5.000.000 6.000.000 422231 Отворени 
поступак I 2014.  II 2014. II 2015. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 5.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Хотелски смештај је неопходан за службене путеве у земљи и иностранству а све према годишњем плану службених путовања.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу трошкова из претходних година. 

1.2.6. 

Угоститељске услуге 
ОРН: 55310000 - Услуживање у 
ресторанима 
           55520000 - Услуге достављања 
припремљених оброка 

1.000.000       Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

I 2014.  II 2014. XII 2014. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 1.000.000 

1.000.000 1.200.000 423621 

1.675.000 2.010.000 423711 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка неопходна ради реализације обавеза Агенције које постоје приликом посета и радних састанака са представницима домаћих и иностраних државних органа и 
представницима међународних организација, као и ради реализације прославе дана Агенције и стручних скупова које организује Агенција, а на којима учесници и гости треба да 
буду послужени одговарајућим менијем. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу трошкова из претходних година. 

1.2.7. 

Услуге авио-превоза 
ОРН: 63512000 - Продаја путних 
карата и услуге пакет-аранжмана 

3.000.000 

3.000.000 3.600.000 422222 Отворени 
поступак I 2014.  II 2014. II 2015. 

С обзиром да није донет подзаконски акт из члана 49. став 
10) Закона о јавним набавкама, планирано је спровођење 
отвореног поступка јавне набавке. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 3.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Услуга авио-превоза је неопходна за реализацију службених путовања у иностранству, а све према годишњем плану службених путовања.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу трошкова из претходних година. 

1.2.8. 

Услуге доставе поштанских пошиљки 2.000.000       
Поступак 

јавне набавке 
мале 

вредности 

I 2014.  III 2014.  III 2014. - 
III 2015.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

   1) Услуга преноса поштанских 
пошиљака 
ОРН: 64110000 - Поштанске услуге 2014. 

1.000.000 1.000.000 1.200.000 421421 

   2) Услуга брзе доставе поште 
ОРН: 64120000 - Курирске услуге 1.000.000 1.000.000 1.200.000 421422 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради вршења свакодневних послова Агенције и упућивања исправа и дописа физичким и правним лицима са којима Агенција свакодневно комуницира 
писаним путем. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интеренет сајтова фирми који нуде ову врсту услуге. 

1.2.9. 
Услуге мобилне телефоније 
ОРН: 64212000 - Услуге мобилне 
телефоније 

19.200.000 

9.600.000 11.520.000 421414 Отворени 
поступак I 2014.  II 2014. II 2015. 

С обзиром да није донет подзаконски акт из члана 49. став 
10) Закона о јавним набавкама, планирано је спровођење 
отвореног поступка јавне набавке. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 9.600.000 

2015. 9.600.000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Услуга мобилне телефоније је неопходан за обављање службених разговора заполених у процесу вршења редовних активности.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу трошкова из претходних година. 

1.2.10. 

Услуге осигурања  1.780.000       

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

V 2014. VII 2014.  VII 2014. - 
VIII 2015. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

     1) Осигурање од одговорности из 
делатности 
ОРН: 66516000 - Услуге осигурања од 
одговорности 

2014. 

30.000 30.000 36.000 421523 

     2) Осигурање опреме 
ОРН:66515200 - Услуге осигурања 
имовине 

1.700.000 1.700.000 2.040.000 421513 

     3) Међународно путно осигурање 
ОРН: 66512200 - Услуге здравственог 
осигурања 

50.000 50.000 60.000 422299 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Осигурање од одговорности из делатности је неопходно из следећег ралога: Решењем Министарства културе, информисања и информационог друштва број I 19-01-00168/2011-
06 од 29. маја 2012. године, којим је Агенција именована као тело за оцењивање усаглашености опреме са захтевима из Правилника о радио опреми и телекомуникационој 
терминалној опреми („Сл.гласник РС“, број 11/12), обавезана је Агенција да у року од три месеца од дана достављања решења закључи уговор о осигурању од одговорности за 
штету за послове које обавља, а који се односе на послове оцењивања усаглашености. У складу са наведеним од 2012.године Агенција врши набавку ове врсте осигурања. 
Осигурање опреме је неопходно за случај крађе, пожара, поплаве и слично. 
Међународно путно осигурање је неопходно због евентуалних непредвиђених здравствених проблема током пословног боравка запослених у иностранству. 
Процењена вредност набавке је утврђена према тржишним кретањима цена утврђеним на основу пристиглих понуда у ранијем периоду. 

1.2.11. 

Закуп оптичких влакана:  35.700.000 

14.200.000 17.040.000 421612 Отворени 
поступак I 2014.  III 2014.  III 2014. - 

III 2017.  

С обзиром да није донет подзаконски акт из члана 49. став 
10) Закона о јавним набавкама, планирано је спровођење 
отвореног поступка јавне набавке. 
Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за 
јавне набавке и Порталу службених гласила Републике 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

     1) Закуп оптичких влакана, Београд, 
Вишњићева, интернет линк 

2014. 2.500.000 
2015. 2.500.000 
2016. 2.500.000 

     2) L2VPN E-вод (Вишњићева-
Добановци)  

2014. 4.000.000 
2015. 4.000.000 
2016. 4.000.000 

      3) Закуп оптичких влакана Ниш, 
интернет линк 

2014. 2.400.000 
2015. 2.400.000 
2016. 2.400.000 

      3) Закуп оптичких влакана за 
даљинске станице  

2014. 3.000.000 
2015. 3.000.000 
2016. 3.000.000 

ОРН: 70000000 - Услуге пословања 
некретнинама     

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходна је набавка да би постојала Интернет конекција у седишту Агенције, контролно-мерним центрима у Добановцима и у Нишу и ка даљинским управљаним станицама. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу досадашњих уговора. 

1.2.12. 

Остава архивске грађе 
ОРН: 70000000 - Услуге пословања 
некретнинама 

3.900.000 

14.200.000 17.040.000 421612 Отворени 
поступак I 2014.  III 2014.  III 2014. - 

III 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за 
јавне набавке и Порталу службених гласила Републике 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 1.300.000 
2015. 1.300.000 
2016. 1.300.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходна је набавка да би складиштили архивску грађу РАТЕЛ-а. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу досадашњих уговора. 
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1.2.13. 

Закуп дела крова зграде за 
смештање пријемне антене и дела 
проторије за смештање даљински 
управљане мерне станице 
ОРН: 70000000 - Услуге пословања 
некретнинама 

3.000.000 

14.200.000 17.040.000 421612 Отворени 
поступак I 2014.  III 2014.  III 2014. - 

III 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за 
јавне набавке и Порталу службених гласила Републике 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 1.000.000 
2015. 1.000.000 

2016. 1.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради постављања даљински-управљаних конролно мерних станица. 
Процењена вредност је утврђена на основу досадашњих уговора. 

1.2.14. 

Услуге вештачења 
ОРН: 71319000 - Услуге вештачења 

1.000.000 

1.000.000 1.200.000 423531 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

I 2014.  III 2014.  III 2014. - 
III 2015.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 1.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавку је неопходно спровести због правилног вођења судских спорова који су у току, а у оквиру чијих доказних поступака је неопходно коришћење услуга вештака као 
доказног средства.  
Процењена вредност набавке је утврђена према броју судских спорова у току и вредности спорова, као и у складу са тарифом овлашћених судских вештака која је доступна на 
Интернету. 

1.2.15. 

Пројектовање система за мониторинг 
и процедуре мерења радио-
фреквенцијског спектра у Републици 
Србији, 2. фаза 
ОРН: 71340000 - Услуге интегрисаних 
инжењерских услуга 

5.000.000 

28.250.000 33.900.000 423599 Отворени 
поступак VI 2014.  VII 2014.  VIII 2014.   

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за 
јавне набавке и Порталу службених гласила Републике 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 5.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

У циљу изградње контролно-мерног система (КМС) и постизања пуне функционалности процеса контроле и надгледања спектра, РАТЕЛ је у току 2011. године израдио Идејни 
пројекат за имплементацију система за мониторинг радио – фреквенцијског спектра на територији Републике Србије који представља основу за наредне фазе изградње КМС. 
Самим тим, створени су услови за започињење следећих фаза изградње КМС-а и наставак активности које ће водити формирању потпуно функционалног система за надгледање 
и контролу спектра, у складу са законским обавезама РАТЕЛ-а. Израда пројекта који обухвата дефинисање протокола мерења заузетости РФ спектра на територији Републике 
Србије, анализу постојећих база података РАТЕЛ-а, релевантним за послове издавања дозвола за радио-предајнике, надгледање и контролу спектра и израду протокола 
поступка мерења заузетости спектра на територији Републике Србије, је урађена током 2012. године и представља наредни корак у имплементацију система за мониторинг 
радио – фреквенцијског спектра на територији Републике Србије. Друга фаза овог пројекта би обухватала теренски рад екипа, и то мерења радио-фреквенцијског спектра на 
основу плана и итенерера дефинисаних у првој фази. 
Процена вредности набавке је иутврђена према тржишним кретањима цена утврђеним на основу пристиглих понуда у ранијем периоду. 

1.2.16. 

Одржавање и модификација 
централне базе пренетих бројева 
ОРН: 72210000 - Услуге 
програмирања софтверских пакет 
производа  

30.000.000 

19.708.400 23.650.080 515111 Отворени 
поступак VI 2014.  VIII 2014.  IX 2014. - 

IX 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за 
јавне набавке и Порталу службених гласила Републике 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 10.000.000 
2015. 10.000.000 

2016. 10.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна да би се одржавала централна база пренетих бројева у мобилним и фиксним мрежама. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу досадашњих уговора. 

1.2.17. 

Израда софтвера за 
телекомуникациону инфраструктуру 
ОРН: 72210000 - Услуге 
програмирања софтверских пакет 
производа 

5.000.000 

19.708.400 23.650.080 515111 Отворени 
поступак VI 2014.  VIII 2014.  IX 2014.  

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за 
јавне набавке и Порталу службених гласила Републике 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 5.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради имплементација члана 52. Закона о електронским комуникацијама. 
Процењена вредност је утврђена на основу искустава других регулаторних тела из окружења. 
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1.2.18. 

Правне услуге 6.000.000       

Отворени 
поступак I 2014.  IV 2014.  IV 2014. - 

IV 2015.  

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за 
јавне набавке и Порталу службених гласила Републике 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

   1) Заступање пред судовима 
ОРН: 79112000 - Правно заступање 

2014. 

5.000.000 5.000.000 6.000.000 423521 

   2) Пружање правне помоћи 
ОРН: 79111000 - Правни савети 1.000.000 1.000.000 1.200.000 423539 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је ради предузимања процесних радњи у судским поступцима који су у току и који могу да настану у вези са обављањем делатности Агенције у 2014. години. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу броја правних поступака за чије окончање је потребна правна помоћ и званичне тарифе Адвокатске коморе Србије. 

1.2.19. 

Услуге ревизије финансијских 
извешатаја за 2013.годину 
ОРН: 79212300 - Услуге обавезне 
ревизије 

1.500.000 

1.500.000 1.800.000 423511 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

IX 2014. X 2014. III 2015. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 1.500.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

У складу са чланом 27. став 2. Закона о електронским комуникацијама (Службени гласник РС, број 44/10), финансијски извештај Агенције подлеже ревизији од стране независног 
овлашћеног ревизора. 
Процена вредности набавке је утврђена према тржишним кретањима цена утврђеним на основу пристиглих понуда у ранијем периоду. 

1.2.20. 

Ревизија регулаторних известаја 
оператора са значајном тржишном 
снагом 
ОРН: 79212500 - Услуге 
рачуноводствене ревизије 

20.000.000 

28.250.000 33.900.000 423599 Отворени 
поступак II 2014.  IV 2014.  VIII 2014.  

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за 
јавне набавке и Порталу службених гласила Републике 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 20.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Верификација регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом, у складу са чл. 68. Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 44/10) 
и Правилником о примени, трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских комуникација 
(„Службени Гласник РС", број 52/11). С обзиром на досадашњу врсту ревизорског поступка ревизорских кућа које су радиле верификацију регулторних извештаја оператора са 
значајном тржишном снагом, констатовано је да је постојао велики степен ограничења у давању конкретног ревизорског мишљења,  а на шта их обавезују одређени 
међународни стандарди ревизије. Да би ревизорско мишљење било што конретније, верифиакција регулаторних извештаја обавила свеобухватно и дубински, а у сврху каснијег 
регулисања цена оператора од стране Агенције, потребно је променити врсту ревизорског поступка, проширити делокруг рада ревизора и продужити рок за обављање 
верификације регулаторних извештаја, јер би се радио пун поступак ревизије истих 
Процена вредности набавке је утврђена према тржишним кретањима цена утврђеним на основу пристиглих понуда у ранијем периоду. 

1.2.21. 

Индикатори о  употреби  
информационо-комуникационих  
технологија у Републици Србији  
ОРН: 79300000 - Услуге истраживања 
тржишта и привреде; анкетирање и 
статистички подаци 

3.000.000 

28.250.000 33.900.000 423599 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива 

IX 2014. X 2014. III 2015. 

С обзиром да није донет подзаконски акт из члана 7. став 1. 
тачка 1) Закона о јавним набавкама, основ из Закона: члан 
36. став 1. тачка 2). 
Пре покретања преговарачког поступка Наручилац ће 
затражити мишљење Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 3.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Тражена набавка је неопходна за потребе праћења тржишта електронских комуникација у Републици Србији од стране Међународне уније за телекомуникације (ITU) и 
индикатори се публикују сваке године од стране Агенције у годишњем прегледу тржишта. 
Процена вредности набавке је утврђена према тржишним кретањима цена утврђеним на основу пристиглих понуда у ранијем периоду. 

1.2.22. Услуге оглашавања 
ОРН: 79341000 - Услуге оглашавања 

5.500.000 

5.500.000 6.600.000 423421 Отворени 
поступак I 2014.  III 2014.  III 2014. - 

III 2015.  

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за 
јавне набавке и Порталу службених гласила Републике 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 5.500.000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна како би Агенција користила услуге оглашавања на које је обавезна и које прописује Закон о електронским комуникацијама у случају издавања дозвола, 
објављивања јавних позива доделу лиценци и фреквенција, као и за едукацију и заштиту корисника, путем јавног информисања у медијима и сличних послова. Један број огласа 
објављује се и у писаним медијима који се издају у иностранству, што је утицало на висину предложених средстава. 
Процењена вредност је утврђена на основу трошкова у претходним годинама. 

1.2.23. 

Услуге превођења 
ОРН: 79530000 - Услуге превођења 
текста 
           79540000 - Услуге усменог 
превођења 

500.000 

500.000 600.000 423111 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

I 2014.  III 2014.  III 2014. - 
III 2015.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 500.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је ради превођења докумената страних држава и међународних организација са којима Агенција сарађује, као и ради превођења прописа Европске уније из области 
телекомуникација, а који ће бити од важности у процесу придруживања Србије тој унији. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интеренет сајтова фирми и предузетника који нуде ову врсту услуге. 

1.2.24. 

Обука за CRFS Rfeye 
ОРН: 79632000 - Услуге обуке особља 

1.300.000 

3.600.000 4.320.000 423311 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива 

III 2014.  IV 2014.  V 2014.  

Испоручилац опреме једини врши обуку за ову опрему, а 
основ из Закона: члан 36. став 1. тачка 2). 
Пре покретања преговарачког поступка Наручилац ће 
затражити мишљење Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 1.300.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Потписан је уговор и очекује се испорука RF сензора „RFeye“ фирме CRFS. У циљу што ефикасније употребе овог специфичног уређаја у смислу евалуације свих његових 
перформанси, потребно је организовати набавку за обуку коју би одржали инструктори из  CRFS-а. Обука би требало да се одржи у просторијама контролно-мерног центра у 
Добановцима, тако да би обуци могло да присуствује више контролора.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовник произвођача опреме на Интеренту који једини може да пружи овај вид услуга. 

1.2.25. 

Напредни тренинг за Agilent 
даљински управљане мерне станице 
ОРН: 79632000 - Услуге обуке особља 

1.300.000 

3.600.000 4.320.000 423311 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива 

III 2014.  IV 2014.  V 2014.  

Испоручилац опреме једини врши обуку за ову опрему, а 
основ из Закона: члан 36. став 1. тачка 2). 
Пре покретања преговарачког поступка Наручилац ће 
затражити мишљење Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2014. 1.300.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

У циљу што ефикасније употребе даљинских управљаних мерних станица произвођача Agilent  потребно је организовати напредну обуку која би пре свега обухватала напредно 
прилагођавање система и развој системских модула. Обука би требало да се одржи у просторијама контролно-мерног центра у Добановцима, тако да би обуци могло да 
присуствује више контролора 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовник произвођача опреме на Интеренту који једини може да пружи овај вид услуга. 

1.2.26. 
Стручна обука из информационих 
технологија  
ОРН: 79632000 - Услуге обуке особља 

1.000.000 

3.600.000 4.320.000 423311 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2014.  IV 2014.  V 2014.  
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 1.000.000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходна је набавка ради перманентне обуке запоселних у служби за еРАТЕЛ. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу досадашњих уговора. 

1.2.27. 

Услуге штампања, израде прелома и 
припреме за штампу  15.600.000 

5.200.000 6.240.000 423419 Отворени 
поступак I 2014.  III 2014.  III 2014. - 

III 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за 
јавне набавке и Порталу службених гласила Републике 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

   1) Услуге штампања 

2014. 3.700.000 

2015. 3.700.000 

2016. 3.700.000 

   2) Услуге израде прелома и 
припреме за штампу 

2014. 1.500.000 

2015. 1.500.000 

2016. 1.500.000 

ОРН: 79800000 - Услуге штампања и 
сродне услуге     

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради стварања техничких услова за штампу  и потом штампање публикација и извештаја о стању тржишта телекомуникације које Агенција врши на основу 
одредби Закона о електронским комуникацијама. 
Неопходно је ради вршења свакодневних послова Агенције и упућивања исправа и дописа физичким и правним лицима са којима Агенција свакодневно комуницира писаним 
путем, а поводом хитних случајева и решавања неодложних проблема. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу трошкова остварених у 2013. години. 

1.2.28. 

Услуга систематског прегледа 
запослених 
ОРН: 85120000 - Услуге лекарских 
ординација и сродне услуге 

1.000.000 

1.000.000 1.200.000 424351 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2014.  III 2014.  IV 2014.  
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 1.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је ради испуњавања обавеза предвиђених прописима о безбедности и заштити на раду. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интеренет сајтова здравствених установа које нуде ову врсту услуге. 

1.3. РАДОВИ   5.100.000                 

1.3.1. 

Замена надземних хидраната, 
замена цеви, вентила и прикључака 
хидрантске инсталације (мреже) под 
земљом и ископавање и уклањање 
старих цеви у контролно-мерним 
центрима. 
ОРН: 42131160 - Хидранти 
           45330000 - Водоинсталатерски и 
санитарни радови 

1.000.000 

2.100.000 2.250.000 512931 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

I 2014.  III 2014.  IV 2014.  
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 1.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Хидрантска мрежа потпуно је дотрајала, цеви су кородирале и испуштају воду, хидранти су неупотребљиви услед старости и дотрајалости, а вентиле за довод воде немогуће је у 
потпуности отворити и затворити пошто су кородирали услед старости од више од 30 година. Како би се поштовале одредбе Закона о заштити од пожара и како би се 
обезбедили услови и мере за гашење пожара, неопходно је поправити хидрантсу мрежу и заменити све њене дотрајале делове. Планирана услуга разликује се од оне уговорене 
Уговором о одржавању уређаја за заштиту од пожара у објектима и службеним возилима бр.1-02-4047-1/13-33. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике сервисера опреме које су различита правна лица поставила на својим Интернет презентацијама. 

1.3.2. Набавка 2 водомера и њихово 100.000 2.100.000 2.250.000 512931 Поступак II 2014.  III 2014.  IV 2014.  Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
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постављање у шакт на улазу у 
Контролно-мерни центар у 
Добановцима  
ОРН: 38421100 - Водомери 
           45330000 - Водоинсталатерски и 
санитарни радови 

2014. 100.000 

јавне набавке 
мале 

вредности 

јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Разлог за набавку је непостојање водомера на одговарајућој локацији и потреба да се они поставе како би се контролисао утрошак воде и смањили рачуни за воду које тренутно 
плаћа Агенција у вези са потрошњом воде у Контролно-мерном центру у Добановцима. 
Процењена вредност набавке је утврђена у складу са ценовницима доступним на Интернету, а који обухватају цене произвођача водомера и цене услуга предузетника  који 
пружају услугу монтаже водомера и поправки водоводних инсталација. 

1.3.3. 

Монтажно-демонтажни стубови и 
припрема локација за даљински 
упраљане мерне станице  
ОРН: 44212225 – Стубови 
           45111200 - Радови на припреми 
и рашчишћавању градилишта 

2.000.000 

2.350.000 2.820.000 425253 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

VI 2014.  VIII 2014.  IX 2014.  
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 2.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Ова набавка треба да обухвати набавку два монтажно-демонтажна стуба висине 15-20 метара, адекватних контејнера (са напајањем) за смештај опреме, припрему земљишта за 
монтажу стуба, монтажу стуба, подизање заштитне ограде и монтажу опреме. Набавка је неопходна да би се поставиле две даљински управљане мерне станице у склопу 
проширења система за мониторинг радио-фреквенсијског спектра у Републици Србији. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова.  

1.3.4. 

Услуга инсталације даљински 
управљаних станица 
ОРН: 45232332 - Помоћни радови за 
телекомуникације 
           45232330 - Постављање антена 

1.000.000 

40.800.000 48.960.000 512531 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2014. IV 2014. XII 2014. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 1.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Пошто постоји потреба за израдом носеће конструкције за даљински управљане станице на бази RF сензора, као и монтажом исте уз набавку потребног материјала за 
инсталацију, потребно је набавити услугу инсталације.  
Процењена вредност је утврђена на основу цене за исту услугу извршену у станици у Београду.  

1.3.5. 

Опрема за централно грејање  
ОРН: 44600000 - Цистерне, 
резервоари и контејнери; радијатори 
за централно грејање и котлови 
           45331100 - Радови на 
инсталацији централног грејања 

1.000.000 

2.100.000 2.250.000 512931 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2014.  IV 2014.  V 2014.  
Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за 
јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2014. 1.000.000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка нове пећи и котла за грејање на дизел гориво и замена дотрајалих цеви/водова за централно грејање у контролно-мерном центру у Добановцима је неопходна ради 
обезбеђивања грејања контролно мерног центра у Добановцима у наредним грејним сезонама, пошто је инсталација за централно грејање у потпуности дотрајала и старости је 
око 40 година. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у огласе и рекламе произвођача и продаваца грејних тела  и инсталацијадоступних на Интеренету и у средствима 
јавног информисања.  
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НАПОМЕНА:С обзиром да, до сачињавања Плана набавки за 2014.годину, нису донета сва неопходна подзаконска акта, чије је доношење прописано одредбама Закона, исти је сачињен на основу расположивих информација и 
могућности, а то се односи пре свега на следеће: 
● разврставање предмета набавки на истоврсна добра, услуге и радове, на основу којих се опредељује врста поступка. 
 Законом је дефинисано да су истоврсна добра и истоврсни радови су она добра, односно радови, која имају исту намену, својства и припадају истој групи добара у Општем речнику набавки. Појам „групе“ треба да буде 
дефинисан актом који, према Закону,  треба да донесе Влада. С обзиром да овај акт није донет, разврставање на истоврсна добра и радове је урађено на основу Општег речника набавки који је објављен на сајту Управе за јавне 
набавке и сродности добара и радова.  
● набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке. 
Законом је дефинисано да наручиоци не примењују одредбе овог закона на набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која 
је предмет јавне набавке. Списак тих наручилаца утврђује Влада.  
Како списак ових наручилаца није утврђен, у овом Плану је предложено спровођење преговарачког поступка на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона, односно из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку 
може извршити само одређени понуђач, а уз претходно прибављање мишљења Управе за јавне набавке.  
●спровођење централизованих јавних набавки од стране Управе за заједничке послове републичких органа за потребе државних органа и организација, укључујући и правосудне органе. 
Законом је дефинисано да Управа за заједничке послове републичких органа (даље у тексту: Управа за заједничке послове) је тело за централизоване јавне набавке за потребе државних органа и организација, укључујући и 
правосудне органе. 
 Списак наручилаца, за које Управа за заједничке послове спроводи централизоване јавне набавке, утврђује Влада. 
Како списак наручилаца, за које Управа за заједничке послове спроводи централизоване јавне набавке, у овом Плану  је унета напомена о истом и то код предмета набавки и врсте поступака јавних набавки за које је Законом 
прописано да их спроводи Управа за заједничке послове.  
Након доношења аката Владе, уколико буде потребно извршиће се корекција Плана. 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни 
број Предмет набавке/ОРН 

Процењена вредност  Планирана средства у фин. 
плану (без ПДВ-а) Врста 

поступка 

Оквирни датум 
Напомена  

Укупно 

По годинама Износ   Конто Покретања 
поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
уговора 

2. УКУПНО   10.002.000                 
2.1. ДОБРА   8.317.000                 

2.1.1. 

Косилице и тримери за траву 
ОРН: 16311000 - Косилице за траву 2014. 100.000 150.000 180.000 513111 Члан 39. 

став 2. II 2014. III 2014. IV 2015. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходни су за периодично одржавање мањих зелених површина у контролно мерним центрима у Добановцима и Нишу које окружују објекте, као и ради предузимања мера 
заштите од пожара у складу са позитивним прописима Републике Србије.  
Процењена вредност набавке је утврђена према ценовницима произвођача и продаваца опреме објављеним на Интернету и у писаним медијима. 

2.1.2. 

Заштитну опрему у складу са Актом о 
процени ризика на радном месту и 
радна униформа и радне рукавице 
ОРН: 18100000 - Радна одећа, 
специјална радна одећа и прибор 

2014. 217.000 217.000 260.400 426124 Члан 39. 
став 2. II 2014. III 2014. III 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Заштитну опрему је неопходно набавити у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини у РАТЕЛ и то како је наведено у поглављу 6.8 акта који је 
насловљен са: ,,Средства и опрема за личну заштиту на раду'' и то: 4 радна комбинезона, 5 пари кожних рукавица, Заштитне ципеле за теренску контролу – типа планинарске 4 
пара, 4 непромочиве ветровке са капуљачом, 4 пара зимских ципела, 4 кишне кабанице, 4 пара термо панталона. Набавка је неопходна ради предузумања мера заштите на раду 
у складу са позитивним прописима РС и актом о процени ризика. Радну униформу и радне рукавице је неопходно набавити како би раднице из кафе кухиње, које се осим 
пословима припреме напитака и одржавањем хигијене у кафе кухињи, баве и сервирањем напитака на састанцима са представнцима државних органа, привредних субјеката и 
представницима међународних организација.  
Процењена вредност набавке је утврђена према броју добара чија набавка се планира, а у складу са ценама које су различити произвођачи таквих добара огласили на 
рекламама доступним на Интернету и у писаним медијима. 
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2.1.3. 

Торба за уређај „Agilent“ DNA PRO 
Ј6803B 
ОРН: 18930000 - Вреће и торбе 

2014. 50.000 150.000 180.000 513111 Члан 39. 
став 2. III 2014. VI 2014. VIII 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

С обзиром да је наведени уређај предвиђен за теренски рад, неопходно је набавити одговарајућу торбу за наведени уређај. Ради се о наменској торби коју може да испоручи 
само произвођач преко овлашћених заступника. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова. 

2.1.4. 

Пластично црево за воду 
ОРН: 19520000 - Производи од 
пластичних маса 

2014. 20.000 145.000 174.000 426913 Члан 39. 
став 2. II 2014. III 2014. III 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Пластично црево за воду дужине 20 метара – неопходно је ради коришћења извора воде у контролно- мерном центру у Нишу. Центар се налази у руралном подручју у коме је у 
летњим месецима потребно поливати ближе окружење зграде контролно- мерног центра водом, а како би се умањио ризик од избијања шумског пожара.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике малопродајних објеката. 

2.1.5. 

Канцеларијски материјал 
ОРН: 30190000 - Разна канцеларијска 
опрема и потрепштине 

2014. 22.000 22.000 26.400 426111 Члан 39. 
став 2. I 2014. I 2014. XII 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Републичка агенција за електронске комуникације је закључила Уговор о набавци канцеларијског материјала, број 1-02-4044-6/12-16, који важи до 21.05.2015.године. 
Наведеним уговором прецизиранаје спецификација материјала (врсте и количине), која је сачињена према исказаним потребама организационих јединица. 
За План набавки за 2014.годину је предложена набавка канцеларијског материјала који није наведен у уговору, а за којим се евентуално укаже неодложна потреба. 
Процена вредности набавке је утврђена према исказаним неодложним потребама за 7 месеци 2013.године, пројектована за 12 месеци и увећана за 5%, колико износи 
пројекција инфлације за 2014.годину у документу Фискална стратегија за 2013.годину са пројекцијама за 2014. и 2015.годину ("Сл.гласник РС", број 116/12). 

2.1.6. 

Расветна опрема 
ОРН:  31211300 - Осигурачи 
            31224810 - Продужни каблови 
            31519000 - Сијалице са 
влакном и неонске сијалице 
            31521320 - Батеријске лампе 
            31532000 - Делови лампи и 
светлећих тела 

  325.000 445.000 534.000 426913 Члан 39. 
став 2. I 2014. II 2014. III 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка сијалица, флуо цеви, стартера и осигурача је неопходна за замену истих у пословним просторијама Агенције, а ради обезбеђења рада запослених приобављању послова 
из делатности Агенције. 
Набавка продужног кабла дужине 30m је неопходна за теренски рад Службе за контролу и прикључење мерних возила на изворе напајања електричном енегријом на терену.   
Набавка батеријских лампи је еопходна за свакодневни теренски рад  Службе за контролу, која већи део мерења врши у руралним подручјима и која више дана и ноћи борави 
на терену, често у областима без система јавне расвете.  
Процењена вредност набавке сијалица, флуо цеви, стартера и осигурача је утврђена на основу цена постигнутих при набавци истих 2013.године, увећана  за 5%, колико износи 
пројекција инфлације за 2014.годину у документу Фискална стратегија за 2013.годину са пројекцијама за 2014. и 2015.годину ("Сл.гласник РС", број 116/12). 
Процењена вредност набавке батеријских лампи и продужног кабла је утврђена нa основу увида у огласе и рекламе произвођача и продаваца на Интернету и у средствима 
јавног информисања. 

2.1.7. 

Контејнери и пластичне уличне канте 
за смеће/отпад за потребе контролно 
мерног центра у Добановцима 
ОРН: 34928480 - Корпе и кошеви за 
отпад и смеће 

2014. 250.000 250.000 300.000 512411 Члан 39. 
став 2. I 2014. II 2014. III 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради прописног одлагања отпада и поштовања прописа о одлагању отпада и процедуре за управљање отпадом коју је донела Агенција у складу са 
прописима о заштити животне средине. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у огласе и рекламе произвођача и продаваца контејнера и канти. 

2.1.8. 

Апарати за гашење пожара прахом и 
угљендиоксидом за контролно-
мерне центре у Добановцима и 
Нишу. 
ОРН: 35111300 - Апарати за гашење 
пожара  

2014. 150.000 1.050.000 1.260.000 512811 Члан 39. 
став 2. I 2014. II 2014. III 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Потребно је набавити апарате како би се заменили стари дотрајали апарати и како би се испуниле обавезе прописане законом и подзаконским актима који уређују заштиту од 
пожара. 
Процењена вредност је утврђена на основу увида у огласе и рекламе произвођача и продаваца апарата за гашење пожара доступних на Интеренету и у средствима јавног 
информисања.  

2.1.9. 

Канцеларијски намештај Ормани, 
каса ормани и канцеларијске столице 
и застори за прозоре 
ОРН: 39130000 - Канцеларијски 
намештај 

2014. 300.000 300.000 360.000 512211 Члан 39. 
став 2. I 2014. II 2014. III 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Канцеларијски намештај неопходан је ради смештања и чивања канцеларијског материјала, замене дотрајалог намештаја и смешаја новозапослених радника и њихове опреме и 
радног материјала. 
Цена је утврђена на основу увида у огласе и рекламе произвођача и продаваца канцеларијског материјала доступних на Интеренету и у средствима јавног информисања.  

2.1.10. 

Уљани радијатори за грејање 
употребом електричне енергије 
ОРН: 39715240 - Електрични уређаји 
за грејање простора 

2014. 60.000 60.000 72.000 512251 Члан 39. 
став 2. I 2014. II 2014. III 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна за грејање канцеларија у којима нису обезбеђени други извори топлотне енергије, за догревање просторија са слабијим грејањем (3 комада), као и за 
контролно-мерни центар у Нишу, уместо кварцних пећи које користе, а које су у квару и троше много електреичне енергије (3 комада). 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у огласе и рекламе произвођача и продаваца грејних тела доступних на Интеренету и у средствима јавног 
информисања.  

2.1.11. 

Производи кућне хемије  
ОРН: 39830000 - Производи за 
чишћење 

2014. 68.000 68.000 81.600 426811 Члан 39. 
став 2. I 2014. II 2014. III 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је потребна за редовно прање посуђа и одржавање хигијене, а у оквиру одвијања процеса рада запослених у кафе кухињи. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу неопходних количина за употребу у току године дана и увида у ценовнике малопродајних објеката робе широке потрошње и 
реклама које трговински ланци штампају и деле потенцијалним купцима.  

2.1.12. 

Вода за пиће у балонима 
ОРН: 41110000 - Пијаћа вода 2014. 175.000 1.675.000 2.010.000 423711 Члан 39. 

став 2. I 2014. VIII 2014. VIII 2015. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Вода за пиће у балонима неопходна је за коришћење од стране запослених у контролно-мерно центру који се налази у околини Ниша и који нема трајно и исправно снабдевање 
пијаћом водом. Осим тога, вода се користи и за потребе запослених и странака које долазе у главну зграду Агенције и чекају приликом подношења приговора и документације 
за довијање дозвола и сертификата које издаје агенција. Део воде користи се и у контролно-мерном центру у Добановцима. Важећи уговор  истиче 12.08.2014. године и по 
његовом истеку потребно је закључити нови уговор. 
Процењена вредност набавке је утврђена према трошковима оствареним у 2012. и 2013. години 
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2.1.13. 

Алат за одржавање и монтажу 
опреме (електроничарски и 
механичарски) 
ОРН: 44512000 – Разни ручни алати 
           42600000 – Машине алатке 

2014. 100.000 145.000 174.000 426913 Члан 39. 
став 2. IV 2014. V 2014. VI 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Агенција поседује мању количину алата набављену још у време када је служба за контролу функционисала у оквиру министарства. Овај алат у потпуности не задовољава потребе 
које све чешће захтевају и рад на терену. У складу с тим  неопходно је набавити одређени сет алата за рад на терену и то електричарског, електроничарског и основног алата за 
монтажу/демонтажу механичких склопова. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова. 

2.1.14. 

Прибављање  некретнина - права 
својине непокретности у Гакову-
Сомбор 

  6.480.000 

6.480.000 7.776.000 511121 
Закона о 

јавној 
својини 

      

Прибавњање некретнина се врши у складу са одредбама 
Закона о јавној своојини ("Сл.гласник РС, број 72/11)                                                                                  
Средства за набавку обезбеђена из амортизације Агенције. 

2014. 6.480.000 III 2014. V 2014. VII 2014. 

ОРН: 70120000 - Куповина и продаја 
некретнина   

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Право својине непокретности у Гакову представља проширење система за мониторинг радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији. Наиме тренутно Агенција има два 
изолована контролно-мерна центра, у Добановцима и у Нишу. Ради ефикаснијег обављања послова студијом развоја мониторинга у Србији коју је урадио Електротехнички 
факултет у Београду предвиђено је формирање још једног центра на северо-западу Војводине који би имао људску посаду. Конторлори Агенције су мерењима утврдили да 
локација Гаково одговара у смислу да је добра оптичка видљивост према Банату и Бачкој али и према суседним државама, да нема јаких предајника у непосредној близини и да 
на овој локацији посоји путна, електро и водоводна инфраструкура. 
Процењена вредност набавке је утврђена у складу са поступком прописаним Законом о јавној својини. 

2.2. УСЛУГЕ   1.685.000                 

2.2.1. 

Еталонирање опреме 
ОРН: 50433000 - Услуге калибрације 
(баждарења) 

2014. 150.000 2.350.000 2.820.000 425253 Члан 39. 
став 2. VII 2014. VIII 2014. IX 2014. - 

IX 2015. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка услуге еталонирања опреме је потребна из разлога што је Упутством о еталонирању мерне опреме, дефинисано да мерни пријемници и анализатори спектра морају да 
буду еталонирани једном годишње.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу досадашњег уговора о еталонирању. 

2.2.2. 

Одржавање и чишћење резорвоара 
за дизел гориво система за 
централно грејање у контролно-
мерном центру у Добановцима 
ОРН: 50514200 - Услуге поправке и 
одржавања резервоара 

2014. 120.000 1.240.000 1.488.000 425191 Члан 39. 
став 2. III 2014. IV 2014. V 2014.-V 

2015. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Потребно је ради правилне и безбедне употребе система за грејање и спречавања наступања квара у систему. 
Процењена вредност набавке је утврђена увидом у ценовнике правних лица која пружају такве услуге, а који су  објављени на Интернету. 

2.2.3. 

Редовно одржавање (сервисирање) и 
поправке кварова 2 преносива 
агрегата за производњу електричне 
енергије које користе контролно-
мерни центри 
ОРН: 50532000 - Услуге поправке и 
одржавања електричних уређаја, 
апарата и припадајуће опреме 

2014. 60.000 1.240.000 1.488.000 425191 Члан 39. 
став 2. III 2014. III 2014. III 2014. -III 

2015. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Агрегати се редовно користе приликом теренског рада Службе за контролу и ситуација у којима долази до прекида снабдевањем електричне енергије. Њихово одржавање и 
сервисирање неопходно је за правилан и сигуран рад опреме коју користи Служба за контролу. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике сервисера опреме које су различита правна лица поставила на својим Интернет презентацијама. 

2.2.4. 

Редовно одржавање (сервисирање) и 
поправке кварова 2 косилице за 
траву које користе контролно-мерни 
центри. 
ОРН: 50532000 - Услуге поправке и 
одржавања електричних уређаја, 
апарата и припадајуће опреме 

2014. 60.000 1.240.000 1.488.000 425191 Члан 39. 
став 2. II 2014. III 2014. III 2014. -III 

2015. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Косилице су тренутно у квару и претходних година нису редовно сервисиране. Довођење косилица у исправно стање и њихова употреба потребни су за кошење мањих зелених 
површина у контролно-мерним центрима, које се често и периодично косе, а мимо кошења које се врши по посебном уговору о одржавању контролно мерних центара. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике сервисера опреме које су различита правна лица поставила на својим Интернет презентацијама. 

2.2.5. 

Одржавање апарата за еспресо кафу  
ОРН: 50532000 - Услуге поправке и 
одржавања електричних уређаја, 
апарата и припадајуће опр... 

2014. 80.000 80.000 96.000 425225 Члан 39. 
став 2. II 2014. III 2014. III 2014. -III 

2015. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Уговор о одржавању који тренутно важи истиче 25.03.2014. године. Ради правилног и безбедног коришћења апарата, потребно је његово редовно одржавање и у периоду који 
следи по истеку важећег уговора. 
Процењена вредност је утврђена на основу увида у трошкове одржавања из 2013. године. 

2.2.6. 

Услуга провере исправности и 
одржавања громобранске 
инсталације, система за дојаву о 
избијању пожара и провере 
исправности електроинсталација 
ОРН: 50413200 - Услуге поправке и 
одржавања ватрогасне опреме 
            50532400 - Услуге поправке и 
одржавања опреме за дистрибуцију 
електричне енергије 

2014. 165.000 165.000 198.000 425281 Члан 39. 
став 2. V 2014. VI 2014. VII 2014. - 

VII 2015. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради испуњавања обавеза прописаним законом и подзаконским актима који уређују заштиту од пожара. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике сервисера опреме које су различита правна лица поставила на својим Интернет презентацијама, као 
трошкове провере и одржавања из 2013. године. 

2.2.7. 

Мрежно повезивање опреме у 
контролно - мерном центру у 
Добановцима 
ОРН: 64221000 - Услуге мрежног 
повезивања 

2014. 300.000 1.100.000 1.320.000 425229 Члан 39. 
став 2. IV 2014. V 2014. VI 2014.  Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради повезивања свих канцеларија и мрежне опреме у контролно-мерном центру у Добановцима на рачунарску мрежу РАТЕЛ-а. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интеренет сајтова фирми који нуде ову врсту услуге. 
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2.2.8. 

Израда пројекта за санацију и 
реконструкцију водоводне и 
хидрантске мреже у контролно-
мерном центру у Добановцима 
ОРН: 71200000 - Архитектонске и 
сродне услуге 

2014. 250.000 28.250.000 33.900.000 423599 Члан 39. 
став 2. IV 2014. III 2014. IV 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је припремити пројекат како би се од ЈКП Београдски водовод и канализација добила сагласност за реконструкцију и како би се проценио обим радова и трошкови 
реконструкције дотрајале водоводне и хидрантске мреже која је стара око 40 година. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интеренет сајтова фирми који нуде ову врсту услуге. 

2.2.9. 

Третирање зелених површина у 
контролно-мерном центру у 
Добановцима пестицидима за 
сузбијање раста траве и корова 
ОРН: 77312100 - Услуге уништавања 
корова 

2014. 200.000 500.000 600.000 425241 Члан 39. 
став 2. II 2014. III 2014. IV 2014. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је ради предузимања мера заштите од избијања пожара, на површини од око 2 хектара. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интеренет сајтова фирми који нуде ову врсту услуге 

2.2.10. 

Одржавање система за 
пречишћавање отпадних вода у 
контролно - мерном центру у 
Добановцима 
ОРН: 90400000 - Услуге канализације 

2014. 300.000 500.000 600.000 425241 Члан 39. 
став 2. V 2014. VI 2014. VI 2014. - 

VI 2015. Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је редовно одржавање система за пречишћавање отпадних вода ради заштите здравља и безбедности запослених. 
Процењена вредност набавке је утврђена утврђена на основу увида у ценовнике које су различита правна лица поставила на својим Интернет презентацијама. 

НАПОМЕНА: 
                      

УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ 
НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

  258.088.240               

2014. 187.464.080               
2015. 40.112.080         
2016. 30.512.080         

73 



 
Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ред. 
број Предмет набавке/ОРН 

Процењена 
вредност  Планирана средства у Финансијском 

плану за 2016.годину 
Врста 

поступка 

Оквирни датум 
Напомена (централизација, 

претходно обавештење, основ из 
ЗЈН...) 

Укупно 

По годинама Износ без 
ПДВ 

Износ са 
ПДВ Конто Покретања 

поступка 
Закључења 

уговора 
Извршења 

уговора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. УКУПНО 343,590,200                 
1.1. ДОБРА 90,460,200   

1.1.1. 

Гориво и гасно уље за ложење 11,000,000   

Отворени 
поступак 

  

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

1) Гориво  
ОРН: 09130000-9 Нафта и 
дестилати 

2016. 3,000,000 

3,000,000 3,600,000 426411 

VI 2016. IX 2016. 

IX 2016. - 
IX 2018. 2017. 3,000,000 

2018. 3,000,000 

2) Гасно уље за ложење - екстра 
лако - евро Л 
ОРН: 09135000-4 Уља за ложење 

2016. 2,000,000 2,000,000 2,400,000 421224 X 2016. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка горива је неопходна за коришћење службених возила за потребе Агенције. 
Набавка гасног уља за ложење је неопходна за грејање просторија Контролно мерног центра у Добановцима у грејној сезони 2016/2017. године. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу  потрошње у претходном периоду и на основу увида у ценовнике малопродајних објеката. 

1.1.2. 
Електрична енергија 
ОРН: 09310000-5 Електрична 
енергија 

8,500,000 

8,500,000 10,200,000 421211 Отворени 
поступак III 2016. VI 2016. VI 2016. - 

VI 2017. 

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 8,500,000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна за обављање послова запослених у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге, а који произлазе из њених надлежности 
дефинисаних Законом о електронским комуникацијама.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и најaвљене пројекције раста цена електричне енергије висине акцизе која је као новина 
уведена 2015. године. 

1.1.3. 

Mатеријал за кафе кухињу 
ОРН: 15320000-7 Сокови од 
воћа и поврћа  15511000-3 
Млеко 15831000-2 Шећер 
15860000-4 Кафа, чај и сродни 
производ  15981100-9 
Негазирана минерална вода 
           15981200-0 Газирана 
минерална вода 

1,500,000 

1,500,000 1,800,000 423711 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2016. IV 2016. IV 2016. - 
IV 2017. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 1,500,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна за свакодневни рад кафе кухиње, а како би се вршили послови репрезентације и послуживања напитака током радних и пословних састанака на којима 
поред запослених у Агенцији учествују представници државних органа, међународних организација и привредних субјеката са којима Агенција сарађује.  
Процењена вредност је утврђена на основу потрошње у претходној години. 

1.1.4. 

Стручни часописи и 
електронске правне базе 
прописа, мишљења и судске 
праксе 
ОРН: 22200000-2 Новине, 
ревије, периодичне публикације 
и часописи 

1,700,000 

1,700,000 2,040,000 426311 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива 

IX 2016. XII 2016. I 2017.-XII 
2017. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 1,700,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка службених гласила, стручних часописа  и електронских правних база са службеним мишљењима и судском праксом је неопходна за обављање редовних послова 
запослених. 
На основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету. 

1.1.5. 

Канцеларијски материјал и 
тонери 7,600,000       

Отворени 
поступак 

      Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа.Средства за 
набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

1) Канцеларијски материјал 
30190000-7 Разна канцеларијска 
опрема и потрепштине 

2016. 1,200,000 

1,200,000 1,440,000 426111 II 2016. V 2016. V 2016.-V 
2018. 2017. 1,200,000 

2018. 1,200,000 
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2) Тонери 
ОРН: 30125000-1 Делови и 
прибор фотокопирних апарата 

2016. 4,000,000 4,000,000 4,800,000 426911 V2016. - V 
2017. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка канцеларијског материјала и тонера је неопходна за извршавање редовних послова Агенције дефинисаних Законом о електронским комуникацијама. 
Процењена вредност набавке је дата према ценама из Уговора чија реализација је у току, а за материјал који није уговорен процењена вредност је дата прегледом ценовника 
са интернет сајтова понуђача канцеларијског материјала. За утврђивање потребних количина коришћени су подаци о просечној годишњој потрошњи канцеларијског 
материјала, стања зализа и извршеног повећања броја запослених спајањем РАТЕЛ-а и РАПУС-а. 

1.1.6. 

Рачунарска опрема 5,720,000   

Отворени 
поступак III 2016. VI 2016. IX 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 
Средства за набавку обезбеђена из 
амортизације-осталих извора новчаних 
средстава Агенције. 

1) Штампачи 2016. 720,000 720,000 864,000 512222 

2) Рачунари 2016. 5,000,000 5,000,000 6,000,000 512221 

ОРН: 30200000-1 Рачунарска 
опрема и материјал     

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Замена штампача чије поправке нису оправдане. 
Замена рачунара чије поправке нису оправдане и нови потребни рачунари. 
Процељена вредност је одређена на основу цена из претходних набавки. 

1.1.7. 

Расветна опрема, 
акумулаторске батерије, 
уређаји за непрекидно напајање 

1,713,000   

Јавна набавка 
мале 

вредности 
II 2016. IV 2016. V 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

1) Расветна опрема 
ОРН:  31211300-1 Осигурачи  
            31519000-7 Сијалице са 
влакном и неонске сијалице 
            31532000-4 Делови лампи 
и светлећих тела 

2016. 350,000 350,000 420,000 426912 

2) Aкумулаторске батеријe 
ОРН: 31400000-0 Акумулатори, 
примарне ћелије и примарне 
батерије 

2016. 308,000 308,000 369,600 426913 
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3)Уређаји за непрекидно 
напајање 
ОРН: 31682510-8 Системи за 
резервно напајање 

2016. 1,055,000 1,055,000 1,266,000 426913 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

1) Расветна опрема: Набавка сијалица, флуо цеви, стартера и осугурача је неопходна за замену истих у пословним просторијама Агенције, а ради обезбеђења рада 
запослених при обављању послова из делатности Агенције.  
2) Aкумулаторске батеријe: Акумулаторске батерије су неопходне за стартовање електро агрегата у КМЦ Београд, (ком.2) и за мерно возило у КМЦ-у Ниш (ком. 4), јер су 
акумулатори потрошна роба и мењају са на сваких неколико година.  
3) Уређаји за непрекидно напајање:  УПС до 3000VA (ком.5) за КМЦ Београд је неопходан због непостојања пренапонске заштите свих електричних уређаја (рачунарске и 
мерне опреме) у КМЦ Београду, као и због  честих нестанака струје који резултирају губитком података тренутног рада.  Уређаји за непрекидно напајање за JDSU DNA Pro 
мерни уређај је неопходан јер РАТЕЛ поседује мерни уређај JDSU DNA PRO за мерење квалитета IPTV сервиса, а с обзиром да наведени уређај у случају да се не угаси по 
прописаној процедури (услед нестанка струје),  приликом следећег стартовања уређај врши самотестирање у трајању од 2 сата, те је неопходно за потребе рада на терену 
набавити одговарајући УПС уређај. Компоненте УПС уређаја су неопходне ради замене делова УПС-а по препоруци произвођача. Зидна утичница за RJ-45 (комплет) за 
КМЦ Београд  (ком.10) - уколико се купи котур Гигабитног УТП SFTP кабла (такође наведен у овој набавци) потребне су зидне утичнице. Котур Гигабит УТП SFTP кабла  
(300m) за КМЦ Београд (ком 1.) је неопходан за потребе развођења кабловске инсталације по КМЦ-у. Power Bank батерије са Power over Ehternet опцијом, за WiFi портабл 
мерне сетове су неопходне јер РАТЕЛ поседује 3 портабл мернa сетa за WiFi мерења  који се износе на мерне локације (кровови солитера и сл.), те је неопходно набавити 
батерије које имају могућност напајања MikroTik уређаја преко Power over Ethernet-a.  Продужни каблови за УПС (3m, 6 утич.)  за КМЦ Београд (ком.7) су потребни ради 
везивања рачунара и остале опреме на УПС до 3000VA (такође наведен у овој набавци),  уколико се он купи током 2016. године. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и ценовника доступних на Интернету. 

1.1.8. 

Мерни каблови, адаптери, 
конектори и приборОРН: 
31330000-8 Коаксијални 
каблови           31700000-3 
Електронски, 
електромеханички и 
електротехнички материјал           
32421000-0 Мрежни каблови 

1,590,000   
Јавна набавка 

мале 
вредности 

VIII 2016. X 2016. XII 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне 
набавке.Средства за набавку обезбеђена 
из прихода Агенције. 2016. 1,590,000 1,590,000 1,908,000 426913 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка  мерног прибора, мерних каблова, адаптера, конектора и опрема за антенске инсталације (RF свичеви, претпојачавачи, хибриди и селсини за антенски 
ротатор) као и других компоненти је неопходна за потребе текућег одржавања, инсталације нове опреме у КМЦ (Београд и Ниш) и у возилима, формирање различитих 
мерних конфигурација, као и за  монтажу мерне опреме на привременим мерним локацијама.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и ценовника доступних на Интернету. 

1.1.9. 
Мерна, логпериодична антена и 
усмерене антене 1,216,000     

512531 
Поступак 

јавне набавке 
мале 

IV 2016. VI 2016. IX 2016. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 1) Мерна, логпериодична антена  2016. 1,116,000 1,116,000 1,339,200 
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2) Усмерене антене за WiFI, 
DVB-T2, GSM, UMTS, LTE 
опсеге 

2016. 100,000 100,000 120,000 
вредности прихода Агенције. 

ОРН: 32352000-5 Антене и 
рефлектори   

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Мерна, логпериодична антена за КМЦ Ниш (ком.1) је потребна у КМЦ-у Ниш због замене постојеће антене на антенском стубу после више година употребе и изложености 
утицају временских прилика. 
Усмерене антене за WiFI, DVB-T2, GSM, UMTS, LTE опсеге - за оба КМЦ-а (2 комплета) - Набавка је неопходна због честих провера квалитета следећих сервиса: WiFI, 
DVB-T2, GSM, UMTS, LTE, на захтев корисника за оба центра. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова. 

1.1.10. 

Комуникациона опрема и 
опрема за обезбеђење и видео 
надзор 
ОРН: 32323500-8 Систем за 
видео надзор 

2,600,000 

2,600,000 3,120,000 512241 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2016. III 2016. IV 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
амортизације-осталих извора новчаних 
средстава Агенције. 2016. 2,600,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради постављања видео надзора за спољне површине од 2hа у Контролно мерном центру у Добановцима, где ће бити подигнута заштитна ограда. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова произвођача опреме који производе овај тип опреме. 

1.1.11. 

Моторна возила 8,500,000   

Отворени 
поступак I 2016. III 2016. III 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 
Средства за набавку обезбеђена из 
амортизације-осталих извора новчаних 
средстава Агенције. 

1) Моторно теретно возило са 
погоном на 4 точка 
ОРН: 34113300-5 Теренска 
возила 

2016. 3,800,000 3,800,000 4,560,000 512111 

2) Путничко возило мини-бус за 
превоз особа 
ОРН: 34121500-6 Минибусеви 

2016. 4,700,000 4,700,000 5,640,000 512113 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка моторног теретног возила са погоном на 4 точкаје неопходна ради омогућавања транспорта контролно-мерне опреме и контролора по тешко приступачним, 
руралним пределима. 
Набавка путничког возила мини-бус за превоз особа је неопходна ради омогућавања транспорта запослених до Контролно мерних центара у Добановцима и Нишу и превоза 
контролора на локације широм Србије. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет сајтова и ценовника изложених на њима. 

1.1.12. Мерни инструменти 38,201,200   Отворени III 2016. VI 2016. X 2016. Објава на интернет сајту Наручиоца, 
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1) Векторски анализатор мреже 
ОРН: 38341300-0 Инструменти 
за мерење електричних 
величина 

2016. 3,400,000 3,400,000 4,080,000 

512531 

поступак Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа.Средства за 
набавку обезбеђена из амортизације-
осталих извора новчаних средстава 
Агенције. 2) Тест сет за дигиталне и 

аналогне мобилне радио 
системе 
ОРН: 38341300-0 Инструменти 
за мерење електричних 
величина 

2016. 6,000,000 6,000,000 7,200,000 

3) Портабл мерни уређаји за 
мерење квалитета сервиса са 
подршком за RFC2544, ITU-T 
Y.1564, RFC6349 
ОРН: 38341300-0 Инструменти 
за мерење електричних 
величина 

2016. 3,000,000 3,000,000 3,600,000 

4) Портабл мерач поља са и 
могућношћу приказа слике ТВ 
сигнала и подршком за DVB-T2 
и DVB-C 
ОРН: 38341300-0 Инструменти 
за мерење електричних 
величина 

2016. 440,000 440,000 528,000 

5) Филтер пропусника опсега од 
1,5 до 3 GHz 
ОРН: 31720000-9 
Електромеханичка опрема 

2016. 161,200 161,200 193,440 

6) VDSL2 модул за уређај JDSU 
HST-3000 
ОРН: 30200000-1 Рачунарска 
опрема и материјал 

2016 200,000 200,000 240,000 

7) Систем за мерење 
електромагнетног зрачења 
38300000-8 Мерни инструменти 

2016 25,000,000 25,000,000 30,000,000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Векторски анализатор мреже (ком 1.) - Систем за мониторинг РФ спектра који користи Служба за контролу садржи већи број антенских инсталација, како на фиксним 
локацијама тако и на мерним возилима. Њихов број ће бити увећан планираном изградњом даљински контролисаних контролно-мерних станица. Набавка овог инструмента 
је неопходна због стварања могућности за ажурну проверу карактеристика употребљаваних антенских система, као и  других пасивних склопова (филтри, спрежници, 
мултиплексери) који су саставни део мерне опреме. 
Портабл мерни уређаји за мерење квалитета сервиса са подршком за RFC2544, ITU-T Y.1564, RFC6349:  РАТЕЛ је потписао уговор о набавци Система за контролу 
квалитета широкопојасних система који омогућава крајњем кориснику да на мрежном слоју 4 коришћењем сопственог терминалног уређаја тестира квалитет 
широкопојасних система на релацији "Терминални уређај"-"Сервер система за контролу квалитета широкопојаних система".  С обзиром на чињеницу да кориснички 
терминални уређаји могу имати хардверска ограничења која утичу на тачност резултата мерења, као и да та мерења није могуће ограничити само на део мреже оператора 
који има уговор са корисником,  неопходна је  куповина мерних уређаја који омогућавају мерења на мрежном слоју 2,3 и 4 без наведених хардверских ограничења, уз 
могућност мерења на делу мреже који припада оператору који је пружалац услуге.  
Портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C:  Набавка овог инструмента је неопходна због стварања могућности 
за проверу техничких карактеристика дигиталних и аналогних радио станица у функциомалним системима веза. Такође овај инструмент омогућава идентификовање 
дигиталних мобилних радио станица (DMR) што за сада нисмо у могућности да радимо. Имајући у виду тренд да се постојећи аналогни системи у потпуности замене 
дигиталним потреба за оваквим инструментом ће бити све већа.  
Портабл мерач поља са и могућношћу приказа слике ТВ сигнала и подршком за DVB-T2 и DVB-C:  за КМЦ Ниш - Агенција поседује портабл мерач поља који има 
могућност приказа слике и може да мери само параметре аналогних ТВ сигнала. С обзиром на дигитализацију емитовања ТВ програма кроз мрежу земаљских ТВ предајника 
у Републици Србији као и широко распрострањену понуду дигиталних ТВ канала у кабловско дистрибутивним системима, потребно је набавити портабл мерач поља који 
има могућност приказа  слике и мерења параметра дигиталних ТВ сигнала. 
Филтер пропусника опсега од 1,5 до 3 GHz: за КМЦ Ниш је неопходна ради вршења послова из домена контроле. 
VDSL2 модул за уређај JDSU HST-3000: Агенција поседује портабл мерач параметара xDSL мреже  JDSU HST-3000 са модулом ADSL2+. Како водећи оператори на 
тржишту од 2013 године нуде услугу интернета засноване на VDSL2 технологији, потребно је набавити VDSL2 модул за уређај JDSU HST-3000.  
Систем за мерење електромагнетног поља треба да омогући мерење нивоа  електромагнетског поља за електронске комуникационе мреже, припадајућа средства, 
електронску комуникациону опрему и терминалну опрему, у складу са граничним вредностима утврђеним посебним прописима, а све у складу са чланом 48. Закона о 
електронским комуникацијама. Овим системом биће омогућено даљинско очитавање измерених вредности са више различитих локација и правовремену реакцију у случају 
појаве прекорачења.                                                                                                                           
Процењена вредност набавки је утврђена на основу претраге Интерент сајтова произвођача опреме који производе ове типове опреме. 

1.1.13. 
Клима уређаји за сервер салу са 
3 године одржавањаОРН: 
39717200-3 Уређаји за 

620,000 
520,000 624,000 512251 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
I 2016. III 2016. III 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне 
набавке.Средства за набавку обезбеђена 2016. 520,000 
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климатизацију 2017. 50,000 вредности из прихода Агенције. 

2018. 50,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка  је неопходна јер су постојећи уређаји су дотрајали и морају се променити. Набавка обихвата клима уређаје са одрђавањем у гарантном периоду и одржавање и 
поправке које не спадају у гаранцију. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника доступних на Интернету. 

1.2. УСЛУГЕ 233,730,000   

1.2.1. 

Повећање капацитета интернет 
линка  12,610,000 

9,400,000 11,280,000 421412 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива 

II 2016. IV 2016. V 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

1) Повећање капацитета линка 
за систем за контролу квалитета 
интернета  

2016. 3,900,000 

2) Повећање капацитета 
активног интернет линка у 
Агенције на 100Мбит (до 
31.07.2017) 

2016. 5,500,000 

2017. 3,210,000 

ОРН: 32412110-8 Интернет 
мрежа   

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Због повећања капацитета интернет линкова које нуде оператори, биће потребно повећање капацитета линка и за мерење квалитета.. 
Повећање капацитета активног интернет линка у Агенције на 100Мбитје потребна јер је тренутни линк Агенције већ загушен, а планиран је старт и додатних сервиса.  
Процењена вредност набавке је одређена на основу упита и испитивања цена на интернету. 

1.2.2. 

Одржавање, технички преглед и 
прање  службених возила 8,340,000   

Отворени 
поступак V 2016. VIII 2016. IX 2016.-

IX 2019. 

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа.Средства за 
набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

1) Вулканизерске услуге 

2016. 250,000 

250,000 300,000 

425219 

2017. 250,000 

2018. 250,000 

2) Одржавање службених 
возила марке Шкода 

2016. 900,000 

900,000 1,080,000 2017. 900,000 

2018. 900,000 

3) Одржавање службених 
возила марке Мерцедес 

2016. 300,000 
300,000 360,000 

2017. 300,000 
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2018. 300,000 

4) Одржавање службених 
возила марке VW 

2016. 400,000 

400,000 480,000 2017. 400,000 

2018. 400,000 

5) Одржавање службених 
возила марке Опел 

2016. 150,000 

150,000 180,000 2017. 150,000 

2018. 150,000 

6) Одржавање службених 
возила марке ЛАДА 

2016. 300,000 

300,000 360,000 2017. 300,000 

2018. 300,000 

7) Одржавање службених 
возила марке RENAULT 

2016. 180,000 

180,000 216,000 2017. 180,000 

2018. 180,000 

8) Услуге техничког прегледа 
возила 

2016. 150,000 

150,000 180,000 2017. 150,000 

2018. 150,000 

9) Прање возила 

2016. 150,000 

150,000 180,000 2017. 150,000 

2018. 150,000 

ОРН: 50110000-9 Услуге 
поправки и одржавања 
моторних возила и припадајуће 
опреме 
           71631200-2 Услуге 
техничког прегледа возила 
           50112300-6 Прање 
аутомобила и сличне услуге 

    

82 



 
Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка вулканизерских услуга је неопходна ради редовних поправки гума на службеним возилима, промене зимских и летњих комплета гума током године у складу са 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима и ради чувања гума у условним складиштима током зимске и летње сезоне. 
Набавка услуга одржавања службених возила је неопходна ради омогућавања безбедног и редовног коришћења службених возила. 
Набавка услуге прања службених возила је неопходна ради одржавања хигијене у службеним возилима и чистоће возила која омогућавају правилно и безбедно коришћење 
возила у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима. 
Процењена вредност набавке је одређена на основу потрошње из претходних година и броја возила. 

1.2.3. 

Одржавање мрежне опреме 
ОРН: 50312000-5 Одржавање и 
поправка рачунарске опреме 

1,400,000 

700,000 840,000 425222 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

V 2015. VII 2015. IX 2015.-
IX 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 700,000 

2017. 700,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Продужетак одржавања је неопходан за поуздано функционисање система. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговора о одржавању. 

1.2.4. 

Услуге поправке и одржавања 
ватрогасне опреме 1,050,000       

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне 
набавке.Средства за набавку обезбеђена 
из прихода Агенције. 

1) Услуге провере исправности 
и одржавања громобранске 
инсталације, провере 
исправности и одржавања 
система за дојаву о избијању 
пожара и провере исправности 
електроинсталација и 
електричне инсталације за 
централно грејање у КМЦ 
Добановци и КМЦ Ниш 

2016. 300,000 300,000 360,000 

425281 II 2016. III 2016. 

XII 2016. - 
XII 2017.  

2) Услуге одржавања уређаја за 
заштиту од пожара у објектима 
и службеним возилима РАТЕЛ-
а  

2016. 250,000 

250,000 300,000 III 2016. - 
III 2019.  2017. 250,000 

2018. 250,000 
ОРН: 50413200-5 Услуге 
поправке и одржавања 
ватрогасне опреме 
           50532400-7 Услуге 
поправке и одржавања опреме 
за дистрибуцију електричне 
енергије 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради испуњавања обавеза прописаних законом и подзаконским актима који уређују заштиту од пожара. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу уговора и потрошње из претходних година. 

1.2.5. 

Услуге поправке и одржавања 
инсталација у зградама 2,800,000 

1,400,000 1,680,000 425191 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

VIII 2016. X 2016. XI 2016. - 
XI 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

1) Одржавање КМЦ Београд и 
КМЦ Ниш 

2016. 1,300,000 

2017. 1,300,000 

2) Редовно одржавање и 
поправке пумпи за воду у КМЦ 
Ниш 

2016. 100,000 

2017. 100,000 

ОРН: 50500000-0 Услуге 
поправке и одржавања пумпи, 
вентила, славина и металних 
контејнера и уређаја 
           50700000-2 Услуге 
поправке и одржавања 
инсталација у зградама 

  

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка одржавања КМЦ Београд и КМЦ Ниш је неопходна ради отклањања кварова, а како би се омогућило безбедно коришћење објеката и стварање услова за рад 
запослених у Контролно мерним центрима. 
Набавка одржавање и поправке пумпи за воду у КМЦ Ниш је неопходна ради одржавања и сервисирања пумпи које служе за снадбевање водом објекта у КМЦ Ниш. Објекат 
се налази у руралном подручју и то је једини начин за снадбевање водом, која је неопходна и ради предузимања мера заштите од пожара у складу са прописима Републике 
Србије. 
Процењена вредност набавке је утврђена је утврђена према потрошњи у претходним годинама, на основу ценовника доступних на Интернету и врсте и старости пумпи које 
се користе у КМЦ Ниш. 

1.2.6. 

Угоститељске услуге 
ОРН: 55310000-6 Услуживање у 
ресторанима 
           55520000-1 Услуге 
достављања припремљених 
оброка 

1,000,000 

1,000,000 1,200,000 423,621 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2016.  IV 2016. IV 2016. - 
IV 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 1,000,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка неопходна ради реализације обавеза Агенције које постоје приликом посета и радних састанака са представницима домаћих и иностраних државних органа и 
представницима међународних организација, као и ради реализације прославе дана Агенције и стручних скупова које организује Агенција, а на којима учесници и гости 
треба да буду послужени одговарајућим менијем. 
На основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету. 
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1.2.7. 

Услуге посредовања при 
резервацији хотелског смештаја 
у земљи и иностранству и 
куповини авио карата 

8,700,000   

Отворени 
поступак I 2016. IV 2016. IV 2016. - 

IV 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа.Средства за 
набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

1) Услуге посредовања при 
резервацији хотелског смештаја 
у земљи 

2016. 1,200,000 1,200,000 1,440,000 422131 

2) Услуге посредовања при 
резервацији хотелског смештаја 
у иностранству 

2016. 4,000,000 4,000,000 4,800,000 422231 

3) Услуге посредовања при 
куповини авио карата за 
службена путовања у 
иностранство 

2016. 3,500,000 3,500,000 4,200,000 422221 

ОРН: 63500000-4 Услуге 
путничких агенција и тур-
оператера и услуге помоћи 
туристима 

  

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна за службене путеве у земљи и иностранству, а све према годишњем плану службених путовања.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету. 

1.2.8. 

Услуга брзе доставе поште 
ОРН: 64120000-3 Курирске 
услуге 

2,000,000 

2,000,000 2,400,000 421422 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2016. IV 2016. XII 2016. - 
XII 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 2,000,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради вршења свакодневних послова Агенције и упућивања исправа и дописа физичким и правним лицима са којима Агенција свакодневно комуницира 
писаним путем. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интеренет сајтова фирми који нуде ову врсту услуге. 

1.2.9. 
Услуге мобилне телефоније 
ОРН: 64212000-5 Услуге 
мобилне телефоније 

28,800,000 

9,600,000 11,520,000 421414 Отворени 
поступак I 2016. III 2016. IV 2016. - 

IV 2018.  

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 9,600,000 

2017. 9,600,000 

2018. 9,600,000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Услуга мобилне телефоније је неопходан за обављање службених разговора заполених у процесу вршења редовних активности.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу трошкова из претходних година. 

1.2.10. 

Услуга процене инвестиционе 
вредности зграда РАТЕЛ-а 
ОРН: 66000000-0 Финансијске 
услуге и услуге осигурања 

1,500,000 

1,500,000 1,800,000 423599 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2016.  IV 2016.  V 2016.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 1,500,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради процене инвестиционе вредности зграда у државном власништву које би након реконструкције и адаптације одговарале потребама РАТЕЛ-а као 
трајно решење, с обзиром да РАТЕЛ тренутно изнајмљује просторије управне зграде. За потребе контролно-мерног центра у Добановцима потребно је урадити пројекат 
инвестиционе вредности изградње новог центра на погодном плацу у општини Сурчин, с обзиром да је постојећи центар у лошем стању и што је због нелегално изграђених 
објеката у непосредној околини угрожена основна делатност РАТЕЛ-а а то је мониторинг радио-фреквенијског центра.  
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике консултантцких кућа и архитектонских бироа представљених на Интернету. 

1.2.11. 

Услуга осигурања 4,350,000   

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

IV 2016. 

IX 2016. IX 2016. - 
IX 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне 
набавке.Средства за набавку обезбеђена 
из прихода Агенције. 

1) Осигурање од одговорности 
из делатности оцењивања 
усаглашености РиТТ опреме 
ОРН: 66516000-0 Услуге 
осигурања од одговорности 

2016. 50,000 50,000 60,000 421523 

2) Услуге осигурања запослених 
ОРН: 66511000-5 Услуге 
животног осигурања 

2016. 550,000 550,000 660,000 421521 VI 2016. VI 2016. - 
VI 2017. 

3) Услуге путног осигурања 
ОРН: 66512000-2 Услуге 
осигурања од незгоде и услуге 
здравственог осигурања 

2016. 50,000 50,000 60,000 421522 X 2016. X 2016. - 
X2017. 

4) Услуге осигирања од 
аутоодговорности и каско 
осигурања моторних возила 
ОРН: 66514110-0 Услуге 
осигурања моторних возила 

2016. 2,000,000 2,000,000 2,400,000 421512 VIII 2016. VIII 2016. - 
VIII 2017. 
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5) Услуге осигурања опреме 
ОРН: 66515200-5 Услуге 
осигурања имовине 

2016. 1,700,000 1,700,000 2,040,000 421513 VIII 2016. IX 2016. - 
IX 2017.  

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка осигурања од одговорности из делатности оцењивања усаглашености РиТТ опреме је неопходна из разлога што, у складу са тачком 6. Прилога 5. Правилника о 
РиТТ опреми, Агенција као именовано тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме мора да буде осигурана од одговорности за штету за послове које обавља као 
именовано тело. 
Набавак осигурања запослених је неопходна ради побољшања личне сигурности запослених, а поготово када се узме у обзир да доста запослених обавља теренске послове. 
Набавка путног осигурања је неопходна ради смањења евентуалних трошкова и штете за које би Агенција могла да буде одговорна ако се запосленима деси повреда или 
други здравствени проблем на службеном путовању. 
Набавка осигурања од аутоодговорности и каско осигурања моторних возила је неопходна ради испуњења законских обавеза и ради умањења материјалних штета које 
могу да настану на службеним возилима. 
Набавка осигурања опреме је неопходна ради умањења материјалних штета које могу да настану на опреми у случају крађе, пожара, удара грома, поплаве и слично. 
Процењена вредност набавке је утврђена према понудама примљеним у поступцима набавки у претходном периоду. 

1.2.13. 

Услуге вештачења 
ОРН: 71319000-7 Услуге 
вештачења 

1,000,000 

1,000,000 1,200,000 423531 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

IX 2016.  XI 2016. XI 2016. - 
XI 2016.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 1,000,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавку услуге вештачења пред судовима је потребно спровести због утврђивања или додатног појашњења одређених чињеница у поступцима пред судовима који су у току 
и који могу да настану у вези са обављањем делатности Агенције, давањем независног и стручног мишљења од стране вештака, ради разјашњавања околности о којима суд 
нема довољно стручних знања, као што је то случај у области електронских комуникација. 
Процењена вредност набавке услуге вештачења пред судовима је утврђена према броју судских спорова у току и вредности спорова, као и у складу са тарифом овлашћених 
судских вештака која је доступна на Интернету. 

1.2.13. 

Студије изводљивости у области 
електронских комуникација 
ОРН: 71350000-6 Научне и 
техничке инжењерске услуге 

20,000,000 

20,000,000 24,000,000 423599 Отворени 
поступак II 2016. V 2016. VI 2016 

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 20,000,000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходна је набавка ради одређивања стратешких циљева даљег развоја сектроа електроснких комуникација и инвестиционог планирања РАТЕЛ-а у наредном периду. 
Студије изводљивости обухватају:  
• Студија изводљивости изградње националног CERT-а 
• Студија изводљивости мреже сензора за праћење квалитета дигиталне телевизије 
• Студија изводљивости мреже сензора за праћење нивоа електромагнетног зрачења 
•Студија изводљивости изградње националне лабораторије за сертификацију R&TT опреме. 
Процењена вредност је формирана на основу комуникације са релевантним научно-истраживачким институцијама. 

1.2.14. 

Услуга ангажовања лица за 
безбедност и здравље на раду и 
процене ризика и израде Акт о 
процени ризика за сва 
новонастала радна места 

3,240,000 

1,080,000 1,296,000 423599 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

I 2016. II 2016. III 2016. - 
III 2019.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне 
набавке.Средства за набавку обезбеђена 
из прихода Агенције. 

1) Услуга ангажовања лица за 
безбедност и здравље на раду 

2016. 720,000 

2017. 720,000 

2018. 720,000 

2)Услуга процене ризика и 
израде Акт о процени ризика за 
сва новонастала радна места 

2016. 360,000 

2017. 360,000 

2018. 360,000 

ОРН: 71317200-5 Услуге у 
области здравства и безбедности   

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка услуга ангажовања лица за безбедност и здравље на радује неопходна ради поштовања одредби Закона о заштити од пожара и Закона о заштити на раду и 
предузимања одговарајућих мера заштите. 
Набавка услуга процене ризика и израде Акт о процени ризика за сва новонастала радна места  је неопходна ради поштовања одредби Закона о  раду и закона и 
подзаконских аката који уређују област заштите на раду и предузимања одговарајућих мера заштите. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње из претходних година и ценовника објављених на Интернету. 

1.2.15. 
Израда елабората о утврђивању 
грађевинског стања објекта у 
КМЦ Ниш и израда пројекта 

700,000 700,000 840,000 423599 
Поступак 

јавне набавке 
мале 

VI 2016. VII 2016. VIII 2016. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
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статичке санације тог објекта 
(пројекат санирања последица 
насталих појавом клизишта) 
ОРН: 71320000-7 Услуге 
техничког пројектовања 

2016. 700,000 

вредности прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Зграда КМЦ Ниш испуцала је на више места услед појаве клизишта и њни поједини делови почели су да се одвајају од главне конструкције. Неопходно је санирати темеље и 
зидове зграде и припремити пројекат за санирање клизишта како би се спречило наступање веће штете. 
Процењена вредност је формиранана основу увида у јавно истакнуте ценовнике на Интернету. 

1.2.16. 

Услуге надоградње EMC 
Documentuma, одржавања и 
модификације база дозвола и 
интернет презентације 

51,100,000       

Отворени 
поступак 

  

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 
Средства за набавку обезбеђена из 
амортизације-осталих извора новчаних 
средстава Агенције. 

1) Надоградња EMC 
Documentuma и имплементација 
додатних електронских услуга  

2016. 32,000,000 

44,780,000 53,736,000 515111 

IV 2016.  VI 2016.   X 2016. 

2) Израда интернет презентације 
Агенције, са одржавањем за 3 
године 

2016. 680,000 

VII 2016.  IX 2016.   X 2016. - X 
2019. 2017. 160,000 

2018. 160,000 
3) Модификација Централне базе 
пренетих бројева 2016. 6,500,000 По потреби 

4) Одржавање базе дозвола за 3 
године 

2016. 3,000,000 

VII 2016.  IX 2016.   X 2016. - X 
2019. 2017. 3,000,000 

2018. 3,000,000 

5) Модификације система за 
контролу квалитета 
широкопојасних система 

2016. 2,600,000 По потреби 

ОРН: 72212200-1 Услуге израде 
софтвера за умрежавање, 
интернет и интранет 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка надоградње EMC Documentuma и имплементације додатних електронских услуга у складу са препорукама произвођача, обезбеђује се континуитет рада и 
могућност унапређења система. Додавање нових услуга на портал агенције, којим би оператори могли електронски да комуницирају са Агенцијом. 
Набавка одржавања интернет презентације Агенције је неопходна ради промене структуре и изгледа Интернет презентације. 
Набавка модификације Централне базе пренетих бројева је неопходна за имплементацију захтева за промену Централне базе пренетих бројева на захтев оператора. 
Набавка одржавања базе дозвола је неопходно за правилно функционисање система. 
Набавка модификације система за контролу квалитета широкопојасних система је неопходна за имплементацију захтева за промену система на захтев оператора. 
Процена вредности набавке је утврђена на основу постојећих уговора. 

1.2.18. 

Ревизија регулаторних 
извештаја оператора са 
значајном тржишном снагом и 
финансијских извештаја 
РАТЕЛ-а  

54,240,000   

Отворени 
поступак 

      

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа.Средства за 
набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

1) Ревизија регулаторних 
извештаја оператора са 
значајном тржишном снагом 
ОРН: 79212500-8 Услуге 
рачуноводствене ревизије 

2016. 9,000,000 9,000,000 10,800,000 

423599 

II 2016.   V 2016.   IX 2016 

2) Студија о прорачуну стопе 
WACC за 2015. годину за 
операторе са значајном 
тржишном снагом 
ОРН: 79200000-6 
Рачуноводствене, ревизорске и 
пореске услуге 

2016. 2,200,000 2,200,000 2,640,000 II 2016.   V 2016.   IX 2016 

3) Консултантске услуге везане 
за увођење LRIC трошковног 
моделa 
ОРН: 79200000-6 
Рачуноводствене, ревизорске и 
пореске услуге 

2016. 36,000,000 36,000,000 43,200,000 II 2016.   V 2016.   V 2016.   
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4) Консултантске услуге везане 
за израду софтвера за прорачун 
"margin squeeze" код 
утврђивања цена услуга 
везаних у пакете 
ОРН: 79200000-6 
Рачуноводствене, ревизорске и 
пореске услуге 

2016. 6,000,000 6,000,000 7,200,000 II 2016.   V 2016.   X 2016 

2) Ревизија финансијских 
извештаја РАТЕЛ-а  
ОРН: 79212300-6 Услуге 
обавезне ревизије 

2016. 1,040,000 1,040,000 1,248,000 423511 IV 2016. VI 2016. III 2017. 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Ревизија регулаторних извештаја оператора за значајном тржишном снагом у складу са чл.68  Закона о електронским комуникацијама ("Службени Гласник РС број 44/10, 
60/13-УС, и 62/14) и чл. 49 Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области 
електронских комуникација ("Службени Гласник РС број 52/11) 
Набавка  Студије о прорачуну стопе WACC за 2015. годину за операторе са значајном тржишном снагом је неопходна за потребе утврђивања стопе приноса на 
ангажовану имовину односно висине стопе трошкова капитала. У складу са Правилником о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и извештавању од стране 
телекомуникационих оператора са значајним тржишним уделом („Службени Гласник РС, бр. 55/11“) стопа приноса на ангажовану имовину се израчунава применом 
просечне пондерисане стопе трошкова капитала (WACC). Израчунавање стопе WACC по међународно прихватљивој методологији је неопходан услов за адекватно 
утврђивање продајних цена телекомуникационих услуга код оператора са значајном тржишном снагом. Препорука независног ревизора је да РАТЕЛ сваке године утврђује 
стопу WACC да би се избегле произвољне калкулације од стране оператора са значајном тржишном снагом. 
Набавка консултантских услуге везаних за увођење LRIC трошковног моделa је неопходна из разлога што је у складу са чланом 68. ст. 6 и 7. Законa о електронским 
комуникацијама (,,Службени гласник Републике Србије '', бр. 44/10, 60/13 – УС и 62/14 ), РАТЕЛ има обавезу да утврди и објави начин примене трошковног рачуноводства 
за операторе са значајном тржишном снагом. Модел обрачуна трошкова који се тренутно користи је „top-down“ модел текућих трошкова (Current Cost Accounting – CCA) и 
има одређене недостатке у односу на „bottom –up“ моделe дугорочних инкременталних трошкова (Long Run Incremental Cost – LRIC). LRIC модели су најчешће коришћени 
модели од стране европских националних регулаторних тела приликом утврђивања трошковно заснованих цена велепродајних услуга на тржишту електронских 
комуникација. Такође, препоручени су од стране Европске комисије (Commission Recommendation on termination rates 2009/396/EC, Маy 2009) као најпоузданији у 
одређивању цена терминације позива у фиксне и мобилне мреже.  
Набавка консултантских услуга везаних за израду софтвера за прорачун "margin squeeze" код утврђивања цена услуга везаних у пакете је неопходна из разлога што 
је, у складу са чланом 71. Законa о електронским комуникацијама, РАТЕЛ операторима са значајном тржишном снагом на малопродајним тржиштима одредио меру 
контроле цена услуга везаних у пакете. Да би РАТЕЛ могао да исконтролише да ли постоје маказе цена ("margin squeeze") приликом формирања цена пакета, потребно је 
развити посебну методологију која би поуздано могла да утрврди да ли постоји ценовно истискивање профита од стране оператора са значајном тржишном снагом. 
Набавка услуге ревизије финансијских извештаја РАТЕЛ-а за 2015.годину у складу са Законом о електронским комуникацијама. 
Процењена вредност набавке је дата према ценама из уговора у претходном периоду, а код консултантских услуга, према релаизованим уговорима регулатора из региона. 

1.2.19. 

Услуге оглашавања  и 
информисања јавности 7,500,000       

Отворени 
поступак VII 2016. IX 2016. XII 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа.Средства за 
набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

1) Услуге оглашавања 2016. 5,500,000 5,500,000 6,600,000 423432 
423421 

2) Услуге информисање 
јавности о сајбербезбедности и 
ризицима 

2016. 2,000,000 2,000,000 2,400,000 423432 
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ОРН: 79341000-6 Услуге 
оглашавања   

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка услуга оглашавања је неопходна како би Агенција користила услуге оглашавања на које је обавезна и које прописује Закон о електронским комуникацијама у 
случају издавања дозвола, објављивања јавних позива доделу лиценци и фреквенција, као и за едукацију и заштиту корисника, путем јавног  
информисања у медијима и сличних послова. Један број огласа објављује се и у писаним медијима који се издају у иностранству, што је утицало на висину предложених 
средстава. 
Набавка услуга информисање јавности о сајбербезбедности и ризицима је неопходна за рад Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима -
Национални ЦЕРТ. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама. 

1.2.20. 

Услуге односа са јавношћу  
ОРН: 79416000-3 Услуге у 
области односа са јавношћу 

1,700,000 

1,700,000 2,040,000 423422 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

VIII 2016.  XI 2016. XI 2016. - 
XI 2017.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 1,700,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Услуге односа са јавношћу и то: услуге медијске архиве са мониторингом медија и услуге односа са јавношћу у кризним ситуацијама, су неопходне како би Агенција 
пратила догађања у области електронских комуникација и како би била у стању да на време уочи и одговори на новинске текстове у којима се Агенција помиње или у 
којима се Агенцији јавно постављају поједина питања из њеног делокруга. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама и ценовника потенцијалних понуђача постављених на Интернету. 

1.2.21. 

Услуга обезбеђења КMЦ Ниш и 
Добановци 
ОРН:79710000-4 Услуге 
обезбеђења 

14,700,000 

4,900,000 5,880,000 423911 Отворени 
поступак I 2016.  I 2016.   II 2016.  - 

II 2019. 

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 4,900,000 

2017. 4,900,000 

2017. 4,900,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради заштите имовине и сигурности запослених у Контролно мерним центрима. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама.  

1.2.22. 

Услуге превођења 
ОРН: 79530000-8 Услуге 
превођења текста 
           79540000-1 Услуге усменог 
превођења 

1,000,000 

500,000 600,000 423111 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2015.  V 2015. VI 2016. - 
VI 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 500,000 

2017. 500,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради превођења докумената страних држава и међународних организација са којима Агенција сарађује, као и ради превођења прописа Европске уније 
из области телекомуникација, а који ће бити од важности у процесу придруживања Србије ЕУ. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама. 
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1.2.23. 

Обуке - информационе 
технологије 
ОРН: 79632000-3 Услуге обуке 
особља 

1,500,000 

1,500,000 1,800,000 423311 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2016.  V 2016. VI 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 1,500,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је потребна због константног усавршавања запослених у служби за еРАТЕЛ и запослених који се баве контролом квалитета мрежних сервиса (обука би 
подразумевала похађања CISCO курсева и друго). 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу досадашњих уговора. 

1.2.24. 

Услуга систематских прегледа 
запослених 
ОРН: 85120000-6 Услуге 
лекарских ординација и сродне 
услуге 

1,300,000 

1,300,000 1,560,000 424351 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2016.  IV 2016.  V 2016.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 1,300,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је ради испуњавања обавеза предвиђених прописима о безбедности и заштити на раду. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години. 

1.2.25. 

Услуга демонтаже и 
складиштења радио  активних 
јављача за дојаву о избијању 
пожара у КМЦ у Добановцима 
ОРН: 90520000-8 Услуге у вези 
са радиоактивним, отровним, 
медицинским и опасним 
отпадом 

600,000 

600,000 720,000 425281 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2016. V 2016. VI 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 600,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради испуњава обавеза прописаних законима и подзаконским актима који уређују материју заштите на раду и заштите од јонизујућег зрачења. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике објављене на Интернету.уде ову врсту услуге. 

1.2.26. 

Услуга чишћења службених 
просторија 
ОРН: 90910000-9 Услуге 
чишћења 

2,600,000 

2,600,000 3,120,000 421325 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

I 2015.  III 2015. IV 2016. - 
IV 2017. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 2,600,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је ради стварања основних хигијенских услова за рад запослених и ради остваривања законских мера заштите . 
Вредност набавке процењена је на основу потрошње у претходној години. 

1.3. РАДОВИ 19,400,000   
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1.3.1. 

Замена прозора у КМЦ 
Добановци  
ОРН: 44221100-6 Прозори 
           IA15 - Замена  

1,000,000 

1,000,000 1,200,000 425191 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2016.  IV 2016. V 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 1,000,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради стварања безбедних услова за рад запослених у Контролно мерним центрима. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу прозорских површина које је потребно заменити и цена које су изложене на Интернету.  

1.3.2. 

Израда пројекта и постављање 
нове трафо станице за потребе 
КМЦ у Добановцима' 
ОРН: 71240000-2 
Архитектонске, инжењерске 
услуге и услуге планирања 
           45232220-0 Радови на 
изградњи подстаница 
           45232221-7 
Трансформаторске подстанице 
           31682540-7 Опрема за 
подстанице 

5,000,000 

5,000,000 6,000,000 425191 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2016.  III 2016. V 2016.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 5,000,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Трафо сдтаница у КМЦ ,,Београд'' је у потпуности дотрајала и потребно ју је заменити новом како би се обезбедило редовно и безбедно снабдевање КМЦ-а и како би се 
спречило настајање штете на вредној контролно-мерној опреми. Осим тога, постојећа и потпуно дотрајала трафо станица је небезбедна и њено даље коришћење представља 
кршење прописа о противпожарној заштити и пропиоса о безбедности и заштити на раду. На дотрајалост и ризичкост употребе трафо станице указано је још пре две године 
у посебном извештају Службе за опште послове. 
Процењена вредност набавке услуге одређена је увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету и кроз разговоре са предузећем ЕПС Снабдевање која је упозната 
са ценовницима произвођача такве опреме и извођача радова 

1.3.3. 

Реконструкција водоводне 
мреже и противпожарне мреже 
у КМЦ у Добановцима 
ОРН: 45232151-5 Радови на 
обнови водоводне мреже 
           45343000-3 Радови на 
инсталацији уређаја за 
противпожарну заштиту 

5,500,000 

5,500,000 6,600,000 425115 

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

II 2016.  III 2016. V 2016.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 5,500,000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

ТВодоводна мрежа и противпожарна мрежа су потпуно дотрајали услед старости. Не постоји прописани притисак у цевима и долази до кршења прописа о противпожарној 
заштити. Осим тога, честа су пуцања цеви и рачуни за воду су изизетно велики услед цурења инсталације. У октобру је РАТЕЛ- добио званично упозорење од ЈКП 
,,Београдски водовод и канализација'' да је уочена енормна потрошња вод еу КМЦ-у услед квара на инсталацијама. Потребно је реконструисати целу мрежу, а  ради 
спречавања настајања веће штете, поготово што је значајан део инсталкације од азбестних цеви које су дотрајале и које су опасне по животну околину. 
Процењена вредност набавке услуге одређена је увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету. 

1.3.4. 

Услуга изградње (постављања) 
подземног резервоара за гориво 
за централно грејање у КМЦ 
Добановци 
ОРН: 45247270-3 Радови на 
изградњи резервоара 
           44611600-2 Резервоари  

6,000,000 

6,000,000 7,200,000 425191 Отворени 
поступак II 2016.  IV 2016.  V 2016. 

Објава на интернет сајту Наручиоца, 
Порталу Управе за јавне набавке и на 
Порталу службених гласила Републике 
Србије и база прописа. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 6,000,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради поштовања одредби Закона о заштити од пожара и предузимања мера заштите. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена услуга произвођача опреме и грађевинских фирми објављених на Интернету. 

1.3.5. 

Поправка (реконструкција) 
крова, кровне конструкције, 
тоалета и канализационе мреже  

1,900,000       

Поступак 
јавне набавке 

мале 
вредности 

III 2016. V 2016.  VI 2016.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и 
на Порталу Управе за јавне 
набавке.Средства за набавку обезбеђена 
из прихода Агенције. 

1) Поправка (реконструкција) 
крова и кровне конструкције 
објекта КМЦ Ниш 
ОРН: 45261910-6 Радови на 
поправци крова 

2016. 1,200,000 700,000 840,000 

511321 
2)Поправка (реконструкција) 
тоалета и канализационе мреже 
у оквиру објекта КМЦ Ниш 
ОРН: 45330000-9 
Водоинсталатерски и санитарни 
радови 
           45232410-9 Радови на 
канализационој мрежи 

2016. 700,000 700,000 840,000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка поправке (реконструкције) крова и кровне конструкције објекта КМЦ Ниш је неопходна ради оправке постојећих кварова на кровној конструкцији и стварања 
безбедних услова за рад Контролно мерног центра у Нишу. 
Набавка поправке (реконструкције) тоалета и канализационе мреже у оквиру објекта КМЦ Ниш је неопходна ради оправке постојећих кварова на употпуности 
дотрајалим и неусловним тоалетима и канализационој мрежи у Контролно мерном центру у Нишу. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника објављених на Интернету. 

  

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни 
број Предмет набавке/ОРН 

Процењена 
вредност  Планирана средства у Финансијском 

плану за 2016.годину 
Врста 

поступка 

Оквирни датум 

Напомена  
Укупно 

По годинама Износ без 
ПДВ 

Износ са 
ПДВ Конто Покретања 

поступка 
Закључења 

уговора 
Извршења 

уговора 

2. УКУПНО   16,409,200                 

2.1. ДОБРА   4,815,200                 

2.1.1. 

Заштитна опрема 385,000   

Члан 39. 
став 2. II 2016. III 2016. III 2016. Средства за набавку обезбеђена из 

прихода Агенције. 

1) Заштитна опрема у складу са 
Актом о процени ризика на 
радном месту и радне униформе 
и радне и заштитне рукавице 
ОРН: 18100000-0 Радна одећа, 
специјална радна одећа и 
прибор 

2016. 350,000 350,000 420,000 426121 

2) Заштитне рукавице за 
гашење пожара и заштитне 
наочари 
ОРН: 18100000-0 Радна одећа, 
специјална радна одећа и 
прибор 

2016. 35,000 35,000 42,000 426124 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка заштитне опреме у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радне униформе и радне и заштитне рукавице, неопходно је набавити у складу са Актом о 
процени ризика на радном месту и радној околини у РАТЕЛ-у и то како је наведено у поглављу 6.8 Акта који је насловљен са: "Средства и опрема за личну заштиту на 
раду". 
Набавка заштитних рукавица за гашење пожара и заштитних наочара неопходна је ради распоређивања рукавица на места на којима се налазе CO2 уређаји за гашење 
пожара,  а како би се у складу са Актом о процени ризика руковаоци те опреме заштитили од повреда и како би се омогућило правилно коришћење опреме. Осим тога, 
заштитне наочари потребне су не само за случај пожара, већ и у Контролно мерним центрима приликом кошења травнатих површина. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у ранијим годинама са увећањем проузрокованим повећањем броја запослених услед припајања Агенције за 
поштанске услуге и услед чињенице да је део опреме похабан, као и у односу на опрему која се амортизовала или оштетила. Извршено је поређење са ценовницима 
објављеним на Интернету. 

2.1.2. 

Стандарди 
ОРН: 22121000-4 Техничке 
публикације 

150,000 

150,000 180,000 426311 
Члан 7. 

став 1. тачка 
1) 

По потреби у току године 

Примена члана 7. став 1. тачка 1) ЗЈН је 
у вези са одредбама члана 6. Закона о 
стандардизацији ("Сл.гласник РС", бр. 
36/09 и 45/15), сходно којима се набавка 
врши од Института за стандардизацију 
Србије. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 150,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходни у обављању посла. Понуђач је  ИСС који има искључиво право на извршење предметне набавке. Агенција је именована за спровођење оцењивања усаглашености 
РиТТ опреме прегледом техничке документације са издавањем Изајве о усаглашености и Потврде о усаглашености са свим битним захтевима из чл. 4. и 8. Правилника о 
РиТТ опреми. У складу са чланом 8. став 2. Правилника о РиТТ опреми, претпоставка усаглашености из става 1. овог члана ограничена је на обим примењених стандарда са 
списка стандарда, као и релевантних битних захтева који су утврђени у тим стандардима, из чега произилази потреба за набавком српских стандрарда у сврху адекватног 
обављања посла оцењивања усаглашености. 
Процена вредности је утврђена на основу увида у актуелни ценовник који је доступан на интернет страници Института за стандардизацију Србије и на бази фактурисане 
реализације за период од 2011.-2016. године. Процена количине је извршена на основу анализе броја набављених стандарда за период од 2011.-2016. године.  

2.1.3. 

Рељефне карте Србије 
22114300-5 Географске карте 

80,000 
80,000 96,000 513111 Члан 39. 

став 2. II 2016. II 2016. III 2016. Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 80,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Рељефне карте Србије за КМЦ Београд и Ниш (велика (1:300 000) ком. 2 и мала (1:500 000)  ком. 3) су неопходне јер су постојеће карте због дотрајалости материјала 
поломљене па их је потребно заменити.   
Процењена вредност набавке је утврђена оквирно на основу тренутних цена са сајта ВГИ (Војногеографског института). 
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2.1.4. 

Пригодне поштанске марке 
ОРН: 22410000-7 Поштанске 
марке 

200,000 

200,000 240,000 423712 
Члан 7. 

став 1. тачка 
1) 

III 2016. III 2016. IV 2016. - 
IV 2017. 

Примена члана 7. став 1. тачка 1) ЗЈН је 
у вези са одредбама члана 9. став 1. 
тачка 2) Одлуке о усклађивању 
пословања Јавног предузећа ПТТ 
саобраћаја "Србија" са Законом о 
јавним предузећима ("Сл.гласник РС", 
број 70/13), сходно којима се набавка 
врши од Јавног предузећа ПТТ 
саобраћаја "Србија". 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 200,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је потребна ради репрезентације и промовисања Републике Србије и рада Агенције пред представницима страних и домаћих државних органа и представницима 
међународних организација са којима Агенција има дугогодишњу институционалну сарадњу. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу на основу потрошње упретходној години. 

2.1.5. 

Службени гласник Републике 
Србије 
ОРН: 22200000-2 Новине, 
ревије, периодичне публикације 
и часописи 

420,000 

420,000 504,000 426311 
Члан 7. 

став 1. тачка 
1) 

IX 2016. XII 2016. I 2016.-XII 
2017. 

Примена члана 7. став 1. тачка 1) ЗЈН је 
у вези са одредбама Закона о 
објављивању закона и других прописа и 
аката ("Сл.гласник РС", број 45/13), 
сходно којима се набавка врши од 
Јавног предузећа "Службени гласник". 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 420,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка Службеног гласника Републике Србије је неопходна за обављање редовних послова запослених. 
На основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету. 

2.1.6. 

Комплети за прву помоћ у 
моторним возилима 
ОРН: 33141623-3 Кутије за прву 
помоћ 

100,000 
100,000 120,000 426913 Члан 39. 

став 2. III 2016. III 2016. IV 2016. Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 100,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Постојећим комплетима за прву помоћ је у складу са Законом о безбедности саобраћаја истекла важност и нужно је купити нове комплете који ће важити наредних пет 
година. Закон о безбедности саобраћаја прописује обавезу да свако возило иматакав комплет. 
Процењена вредност набавке је утврђена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету и у продавницама робе широке потрошње. 

2.1.7. Летње и зимске гуме за моторна 450,000 450,000 540,000 426491 Члан 39. II 2016. II 2016. III 2016. Средства за набавку обезбеђена из 
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путничка и теретна возила 
ОРН: 34351100-3 Гуме за 
аутомобиле 

2016. 450,000 
став 2. прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради омогућавања безбедног и законитог коришћења службених возила и замене дотрајалих гума на возилима. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова и ценовник аизложених на њима. 

2.1.8. 

Уређаји за навигацију 
ОРН: 38112100-4 Глобални 
системи навигације и 
позиционирања (GPS или 
слични системи) 

180,000 

180,000 216,000 512241 Члан 39. 
став 2. III 2016. III 2016. VI 2016. Средства за набавку обезбеђена из 

прихода Агенције. 2016. 180,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка ГПС уређаја за мерна и теренска возила у КМЦ Београд  и Ниш - Постајећи ГПС уређаји су дотрајали и неисправни (не ради батерија, пуњач...) те је исте потребно 
заменити. 
Процењена вредност је утврђена на основу цена које су изложене на Интернету. 

2.1.9. 

Канцеларијски намештајОРН: 
39130000-2 Канцеларијски 
намештај 

293,200 
293,200 351,840 512211 Члан 39.став 

2. II 2016. II 2016. III 2016. 
Средства за набавку обезбеђена из 
амортизације-осталих извора новчаних 
средстава Агенције. 2016. 293,200 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Столице за КМЦ Београд и Ниш (ком. 36) су неоходне с обзиром да су постојеће столице (у кухињи и сали) због лошег квалитета услед коришћења поломљене.  
Радне столице са точкићима (ком.3) - 2 столице су потребне за мерна места у КМЦ-у Београд а једна за мерно место у КМЦ-у Ниш јер су постојеће дотрајале. 
Радни столови са фиокама (ком.4) - 2 стола су потребна за канцеларију у којој седе возачи у КМЦ Београду, а друга два за опремање канцеларије у КМЦ-у Ниш. 
Гардеробна вешалица (ком. 1) је потребна ради oстављања личних ствари у КМЦ Нишу. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интерент сајтова и ценовника изложених на њима. 

2.1.10. 

Електрични апарати за 
домаћинство 
ОРН:  39700000-9 Апарати за 
домаћинство 

285,000 
285,000 342,000 512251 Члан 39. 

став 2. II 2016. II 2016. III 2016. 
Средства за набавку обезбеђена из 
амортизације-осталих извора новчаних 
средстава Агенције. 2016. 285,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Кухињски шпорет за оба КМЦ  (ком.2 ) су неопходни јер су постојећи шпорети дотрајали, а с обзиром на то да су центри лоцирани ван насељених места, исти су  потребни 
су ради подгрејавања/спремања топлих оброка.  
ТА пећ за КМЦ Београд (ком. 3) су неопходне јер 2 постојеће ТА пећи су неисправне па их је потебно заменити.  
Грејно тело - калорифер у КМЦ Београду (ком. 1) - услед неисправности постојећег калорифера неопходно је набавити нови.  
Грејно тело - уљни радијатор у КМЦ Београду и Нишу (ком 3.) су Потребна ради индивидуаног догревања просторија у КМЦ-има Београд и Ниш у прелазном периоду. 
Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету 

2.1.11. 
Производи кућне хемије 
ОРН: 39830000-9 Производи за 
чишћење 

100,000 
100,000 120,000 426811 Члан 39. 

став 2. III 2016. III 2016. IV 2016. Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 100,000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна за редовно прање посуђа и одржавање хигијене, а у оквируодвијања процеса рада запослених у кафе кухињи. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу неопходних количина за употребу у току године дана и увида у ценовнике малопродајних објеката робе широке 
потршње и реклама које трговински ланци штампају и деле потенцијалним купцима. 
Вредност набавке је увећана у односу на вредност прошлогодишње набавке зато што је за разлику од прошле године неопходно набавити летњу и зимску течност за прање 
ветробранских стакала. 

2.1.12. 

Вода за пиће у балонима 
ОРН:  41110000-3 Пијаћа вода 

300,000 

150,000 180,000 423711 Члан 39. 
став 2. IV 2016. IV 2016. VI 2016. Средства за набавку обезбеђена из 

прихода Агенције. 2016. 150,000 

2017. 150,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна за коришћење воде од стране запослених Контролно мерном центру који се налази у околини Ниша и који нема трајно и исправно снадбевање пијаћом 
водом. Осим тога, вода се користи и за потребе запослених и странака који долазе у главну зграду Агенције и чекају приликом подношења приговора и документације за 
добијање дозвола и сертификата које издаје Агенција. Део воде користи се и у Контролно мерном центру у Добановцима. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу уговора и потрошње из претходних година. 

2.1.13. 

Набавка и допремање воде у 
стационарни резервоар (бунар) 
у КМЦ Ниш  
ОРН:  41110000-3 Пијаћа вода 

350,000 

350,000 420,000 543211 Члан 39. 
став 2. V 2016. V 2016. VI 2016. Средства за набавку обезбеђена из 

прихода Агенције. 2016. 350,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка и допремање воде у стационарни резервоар (бунар) у КМЦ Ниш током сушних периода је неопходна јер се КМЦ Ниш се налази на брду у руралном подручју и 
снабдева се водом из зиданог резервоара који се пуни атмосферским водама. Током летњих и јесењих месеци тај бунар пресуши и неопходно је да се ауто-цистернама 
допрема вода у тај резервоар, а како би била могућа противпожарна заштита објеката КМЦ-а у складу са прописима о заштити од пожара и како би могла да се одржава 
хигијена и мере заштите на раду. 
Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету 

2.1.14. 

Сет ситног алата, сечице, 
кљешта, одвртке и сл. 
ОРН:  44512000-2 Разни ручни 
алати 

22,000 
22,000 26,400 426913 Члан 39. 

став 2. IV 2016. IV 2016. VI 2016. Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 22,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради комплетирања и обнове постојећег алата. 
Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету 

2.1.15. Закуп непокретности - 1,500,000 1,500,000 1,800,000 425225 Члан 7. II 2016. II 2016. II 2016. - II Средства за набавку обезбеђена из 
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земљишта, делова зграда, 
стубова или других објеката - за 
смештање пријемних антена и 
пратеће опреме за даљинске 
станице 
ОРН: 70000000-1 Услуге 
пословања некретнинама 

2016. 1,500,000 

421612 став 1. тачка 
15) 

2017.  прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради вршења редовних делатности Службе за контролу РАТЕЛ-а на основу одредби Закона о електронским комуникацијама. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу ранијих уговора и цена закупа непокретности објављених на Интернету, као и на основу планираног броја даљинских 
станица 

2.2. УСЛУГЕ 11,594,000   

2.2.1. 

Еталонирање опреме 
ОРН: 50433000-9 Услуге 
калибрације (баждарења) 

150,000 

150,000 180,000 425253 Члан 39. 
став 2. IX 2016. IX 2016. IX 2016. - 

IX 2017.  
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 150,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка еталонирања мерне опреме је потребна јер је агенција обавезна да приликом вршења послова из својих надлежности има калибрисану мерну опрему.  
Процењена вредност набавке је одређена на основу уговора из претходних година. 

2.2.2. 

Одржавање апарата за еспресо 
кафу  "LA SAN MARCO 
85/SPRINT S" 
50532000-3 Услуге поправке и 
одржавања електричних 
уређаја, апарата и припадајуће 
опреме 

200,000 

100,000 120,000 425225 Члан 39. 
став 2. IV 2016. IV 2016. IV 2016. - 

IV 2017.  
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 100,000 

2017. 100,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради отклањања кварова и редовног сервисирања, а како би се омогућило правилно и безбедно коришћење апарата. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу искуства из претходне године узимајући у обзир старост уређаја. 

2.2.3. 

Одржавање и поправка клима 
уређаја 
ОРН: 50730000-1 Услуге 
поправке и одржавања 
расхладних група 

200,000 

200,000 240,000 425225 Члан 39. 
став 2. II 2016. II 2016. II 2016. - II 

2017.  
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 200,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради очувања функционалности уређаја. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу искуства из претходне године, узимајући у обзир старост уређаја, као и повећан број клима уређаја. 

2.2.4. Продужење интернет домена 
60,000 

20,000 24,000 421412 Члан 39. 
став 2. VIII 2016. VIII 2016. IX 2016. - 

IX 2019.  
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 20,000 
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2017. 20,000 

2018. 20,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Интернет домени Агенције се морају продужити. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена из претходних набавки 

2.2.5. 

Услуга кошења зелених 
површина и резања и уклањања 
опасног грања са стабала у 
контролно-мерним центрима у 
Нишу и Добановцима 
ОРН: 77300000-3 Услуге у 
области хортикултуре 

50,000 

50,000 60,000 425191 Члан 39. 
став 2. VI 2016.   VI 2016.   VII 2016. - 

VII 2017.   
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 50,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради испуњења обавеза предвиђених прописима о заштити од пожара и прописима о заштити на раду. 
Процена вредности набавке је утврђена на основу потрошње у претходним годинама. 

2.2.6. 

Правне услуге 
ОРН: 79112000-2 Правно 
заступање 

3,000,000 
3,000,000 3,600,000 423521 

Члан 7. 
став 1. тачка 

14) 
VII 2016.   VII 2016.   VII 2016. - 

VII 2017.   
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 3,000,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је ради предузимања процесних радњи у судским поступцима  који су у току и судским и другим поступцима који могу да настану у вези са обављањем 
делатности Агенције у 2016. години. Оправданост набавке проистиче из разлога одласка једног запосленог на породиљско одсуство  и забране запошљавања у јавном 
сектору. 
Процењена вредност набавке је дата према цени из Уговора чија је релизација у току и великој вредности спорова које Агенција тренутно има или може имати. 

2.2.7. 

Индикатори о употреби 
инфромационо 
комуникационих технологија у 
Републици Србији 
ОРН: 79300000-7 Услуге 
истраживања тржишта и 
привреде, анкетирање и 
статистички подаци 

2,900,000 

2,900,000 3,480,000 423599 
Члан 7. 

став 1. тачка 
1) 

IX 2016. IX 2016. III 2017. 

Примена члана 7. став 1. тачка 1) ЗЈН је 
у вези са одредбама члана 7. Закона о 
званичној статистици („Сл.гласник РС“, 
број 104/09), сходно којима се набавка 
врши од Републичког завода за 
статистику. 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 2,900,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Тражена набавка је неопходна за потребе праћења тржишта електронских комуникација у Републици Србији од стране Међународне уније за телекомуникације (ITU). 
Процењена вредност набавке је дата према тржишним ценама из ранијих година 

2.2.8. Истраживање степена 1,300,000 1,300,000 1,560,000 423599 Члан 7.став 1. VI 2016.  IX 2016. XII 2016. Примена члана 7. став 1. тачка 1) ЗЈН је 
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задовољења потреба корисника 
поштанских услугаОРН: 
79300000-7 Услуге истраживања 
тржишта и привреде, 
анкетирање и статистички 
подаци 

2016. 1,300,000 

тачка 1) у вези са одредбама члана 7. Закона о 
званичној статистици („Сл.гласник РС“, 
број 104/09), сходно којима се набавка 
врши од Републичког завода за 
статистику.Средства за набавку 
обезбеђена из прихода Агенције. 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Законом о поштанским услугама (члан 66, став 1, тачка 15. Закона о поштанским услугама) дефинисана је обавеза Регулаторне агенције за електронске комуникације и  
поштанске услуге да прати развој у области поштанских услуга. У ту сврху предлаже се Истраживање степена задовољења потреба корисника поштанских услуга са 
посебним акцентом на степен задовољења потреба корисника универзалне поштанске услуге као услуге од општег интереса. Истоврсна истраживања спроводи већина 
независних регулаторнихтела у Европи, при чему је формирана и посебна радна група ЕРГП-а која се бави анализом ових података на европском нивоу. 
Процењена вредност набавке је дата према тржишним ценама из ранијих година 

2.2.9. 

Услуга обуке два возача за 
полагање испита за возачку 
дозволу D категорије 
ОРН: 80500000-9 Услуге обуке 

110,000 

110,000 132,000 423311 Члан 39. 
став 2. V 2016.   VI 2016.   VI 2016.   Средства за набавку обезбеђена из 

прихода Агенције. 2016. 110,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради оспособљавања два возача за управљење потребном категоријом возила. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника потенцијалних понуђача постављених на Интернету. 

2.2.10. 

Услуга курсева страних језика 
(енглески и немачки језик) 
ОРН: 80500000-9 Услуге обуке 

500,000 

500,000 600,000 423399 Члан 39. 
став 2. VII 2016.   VII 2016.   IX 2016.  Средства за набавку обезбеђена из 

прихода Агенције. 2016. 500,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка је неопходна ради стручног оспособљавања запослених. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника потенцијалних понуђача постављених на Интернету. 

2.2.11. 

Услуга кабловске телевизије за 
зграду уРАТЕЛ-а 
ОРН: 92230000-2 Услуге 
кабловског радија и 
телевизијема 

24,000 

24,000 28,800 421412 Члан 39. 
став 2. II 2016.  II 2016.  II 2016. - II 

2017.  
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 24,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Ради ажурног информисања и увида у рад TV програма који се емитују путем кабловске мреже. 
На основу ценовника правних лица објављених на Интернету. 

2.2.12. 

Услуга дератизације и 
дезинсекције унутрашњих и 
спољних површина РАТЕЛ-а 
ОРН: 90920000-2 Санитарне 
услуге на објектима 

100,000 

100,000 120,000 421321 Члан 39. 
став 2. IV 2016.  IV 2016.  IV 2016. - 

IV 2017.  
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 2016. 100,000 
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Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је ради стварања безбедних услова за рад, а у складу са прописима који уређују област безбедности и заштите на раду. 
Вредност набавке процењена је на основу потрошње у претходној години. 

2.2.13. 

Акредитација Агенције као 
сертификационог тела за РиТТ 
опрему 

3,000,000 

3,000,000 3,600,000 423399 
Члан 7. 

став 1. тачка 
1) 

у току године 

Примена члана 7. став 1. тачка 1) ЗЈН је 
у вези са одредбама члана 5. Закона о 
акредитацији ("Сл.гласник РС", број 
73/10), сходно којима се набавка врши 
од Јавног предузећа "Службени 
гласник". 
Средства за набавку обезбеђена из 
прихода Агенције. 

2016. 3,000,000 

Разлог и оправданoст набавке;  
Начин утврђивања процењене 
вредности  

Сврха  и оправданост акредитације произилази из обавезе Агенције утврђене у Решењу о именовању Агенције за тело за оцењивање усаглашености. Понуђач је  
Акредитационо тело Србије (АТС)  који има искључиво право на извршење предметне набавке.   
Процена вредности је процењена на основу  Одлуке о висини трошкова акредитације (Сл. гласник РС бр. 43/13).  Напомена:    Трошкови оцењивања одређују се појединачно 
за сваку прву акредитацију, обновљену акредитацију, проширење обима акредитације, редовни и ванредни надзор, у зависности од укупног броја дана за оцењивање.   У 
трошкове оцењивања укључене су: припремне активности за оцењивање, преглед документације, оцењивање на лицу места и накнада путних трошкова (трошкови пута и 
трошкови смештаја). Укупан број дана оцењивања одређује се у зависности од обима акредитације, односно броја метода или поступака испитивања/ еталонирања/ 
контролисања или сертификације и обима припремних активности које обавља АТС, а у складу са правилима акредитације.         
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14. Подаци о државној помоћи 
Не односи се на Агенцију. 

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у 2015. години 

Просечна нето зарада на нивоу 
Агенције 

120 
запосле

них 
87.421,30 

динара 

Подаци о исплаћеним накнадама и другим примањима у току претходне и 
текуће године су приказани у Табели - Преглед планираних и остварених прихода, 
расхода и суфицита у 2014. и 2015. години и плану за 2016. годину. 

Због карактера активности Агенције, које су усмерене ка регулацији 
тржишта електронских комуникација у Републици Србији, неопходне су висока 
стручна и академска оспособљеност, као и искуство запослених, и то из области 
електротехнике, економије и права. Из тог разлога у квалификационој структури 
високо образовани кадрови учествују са 80%, укључујући и 12 запослених са 
звањима магистра и доктора наука. 

Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2014/2015.  

Квалификациј
а 

Број 
запослених 

2014. 
% 

Број 
запосл
ених 
2015. 

% 

ВСС 

др 

мр и мастер 

97 

7 

20 

84 

99 

5 

16 

80 

ВШ 3 3 4 3 

ССС 16 13 20 16 

НСС/НК/ПК 0 0 1 1 

УКУПНО 116 10
0 

124 10
0 
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16. Подаци о средствима рада 

ПРОМЕНЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ У СТАЛНИМ 
СРЕДСТВИМА у РСД 000 

 
Опрема 

Остале 
некретнине 

и опрема 

НФИ у 
припреми 

Аванси 
за НФИ 

Нематеријална 
имовина Укупно 

Набавна вредност:             

Стање 01.01.2014. 
године 403.113  879      224.236  628.228  

Повећања: 52.972  108  43.760  6.881  10.840  114.561  

Нове набавке 
(накнадна улагања) 45.228  108  43.760  6.881  10.840  106.817  

Средства РАПУС-а 7.744          7.744  

Смањење: 40    43.760  6.881    50.681  

Расходовање (отпис) 40          40  

Искњижење       6.881    6.881  

Активирање     43.760      43.760  

Стање 31.12.2014. 
године 456.045  987    235.076  692.108  

              

Исправка 
вредности:             

Стање 01.01.2014. 
године 207.050  638      110.155  317.843  

Повећања: 55.193  90    35.000  90.283  

Амортизација 51.874  90      35.000  86.964  

Средства РАПУС-а 3.319          3.319  

Смањење: 24      24  

Расходовање (отпис) 24          24  

Стање 31.12.2014. 
године 262.219  728    145.155  408.102  

            

Садашња вредност:           

31.12.2014. године 193.826  259    89.921  284.006  
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Нове набавке опреме у току 2015. године највећим делом се односе на набавку 
мерних и контролних инструмената.  

            

Набавна вредност:           

Стање 01.01.2015. 
године 456.045  987    235.076  692.108  

Повећања: 18.907   17.886  49.354  15.709  101.856  

Нове набавке 
(накнадна улагања) 17.886   17.886  49.354  15.480  100.606  

Средства РАПУС-а 1.021       229  1.250  

Смањење: 7.843   17.886    25.729  

Расходовање (отпис) 2.808          2.808  

Продаја 5.035          5.035  

Активирање     17.886      17.886  

Стање 31.12.2015. 
године 467.109  987   49.354  250.785  768.235  

             

Исправка 
вредности:            

Стање 01.01.2015. 
године 262.219  728    145.155  408.102  

Повећања: 58.958  64    30.936  89.958  

Средства РАПУС-а 822 
 

  
  

Амортизација 58.136  64    30.936  89.958  

Смањење: 4.782      4.782  

Расходовање (отпис) 2.808          2.808  

Продаја 1.974          1.974  

Стање 31.12.2015. 
године 316.395  792    176.091  493.278  

              

Садашња вредност:             

       
31.12.2015. године 150.714  195    49.354  74.694  274.957  
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Одлуком Управног одбора Агенције број 1-03-021-12/15 од 26. јануара 2015. године 
извршено је евидентирање у пословним књигама Агенције основних средстава Републичке 
агенције за поштанске услуге (РАПУС), која је изменама и допунама Закона о електронским 
комуникацијама и изменама и допунама Закона о поштанским услугама по сили закона 
престала да постоји и постала саставни део Агенције, у износу од РСД 1.021 хиљаду набавне 
вредности, РСД 822 хиљаде исправке вредности и садашње вредности РСД 199 хиљада. 
Наведено евидентирање је спроведено у складу са Записником о пријему предмета бр. 1-03-
021-143/14-5 од 22. јануара 2015. године, у коме је констатовано да су преузета и 
евидентирана основна средства РАПУС-а која су се налазила у билансу стања истог на дан 
02. децембра 2014. године. 

Одлуком Управног одбора Агенције бр. 1-03-021-115/15 од 10. фебруара 2016. године 
извршен је расход основних средстава набавне вредности 2.808 хиљада, исправке вредности 
РСД 2.808 хиљаде, без садашње вредности. Одлуком Владе РС извршена је продаја возила 
Агенције чија је набавна вредност РСД 5.035 хиљада, исправке вредности РСД 1.974 хиљаде. 

Агенција је у току 2013. године као повећање нематеријалне имовине евидентирала 
пренос права коришћења на непокретностима (контролно-мерни центар у Нишу) у државној 
својини, на основу Уговора бр. 03-405-2/11-18 од 24. октобра 2013. године са Републичком 
дирекцијом за имовину Републике Србије. 

Дана 27. децембра 2005. године, Министарство за капиталне инвестиције је Одлуком 
бр 40405-71/2005-01 Агенцији уступило на коришћење и управљање контролно-мерни 
центар у Добановцима. Дана 21. јула 2010. године, Агенција се обратила Републичкој 
дирекцији за имовину Републике Србије са захтевом да се Агенција одреди за корисника 
непокретности у својини Републике Србије коју чини контролно мерни центар у 
Добановцима. Влада Републике Србије је својим Закључком од 09. јуна 2011. године 
одредила Агенцију као корисника предметне непокретности и омогућила упис права 
коришћења у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима. Агенција је дана 
24. јуна 2011. године поднела Републичком геодетском заводу - Катастар непокретности 
молбу за упис права коришћења на предметној непокретности. Влада Републике Србије је 
својим Закључком од 04. октобра 2012. године онемогућила упис Агенције као корисника 
поменутих непокретности у Катастар непокретности. 

17. Чување носача информација 

Носачи информација којима располаже Агенција, насталих у њеном раду или у вези 
са њеним радом чувају се у: 

- Архиви са предметима на локацијама Агенције и архиви Универзитетске библиотеке 
“Светозар Марковић“, као и код запослених у Агенцији који раде на предметима; 

- Електронским базама података на централном складишту у серверској сали на 
локацији Агенције. Централно складиште информационих система, коме приступају 
само запослени, чува структуиране податке везане за пословање Агенције и 
електронске копије папирне документације, а запослени документа чувају и на својим 
рачунарима. 
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Документација, односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих 
мера заштите. Информације се класификују, чувају и архивирају према прописима о 
канцеларијском пословању у државним органима. 

18. Врсте информација у поседу 
Агенција објављује податке од интереса за ширу јавност на свом сајту (www.ratel.rs), 

док се остале структуиране информације и документа објављују у јавном регистру Агенције 
(registar.ratel.rs). Врсте информација су већ наведене у тач. 9. до 11. Информатора. 

19. Врсте информација којима Агенција омогућава приступ 
Агенција омогућава приступ свим подацима, осим када је реч о ограничењима 

утврђеним одредбама чл. 24. и 41. Закона, као и одредбама чл. 9, 10, 13. и 14. Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 
54/07, 104/09 и 36/10). 

20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 
Захтев за приступ информацијама (даље: захтев) се подноси Агенцији, писаним 

поднеском, на адресу наведену у тачки 1. Информатора. Не предвиђа се никакава посебна 
форма за захтев. Захтев може поднети свако лице, без навођења разлога тражења 
информације, а право на приступ информацијама се може остварити увидом или 
достављањем копија докумената од стране Агенције. Трошкови копирања се наплаћују на 
начин и у износу утврђеним одговарајућим актом Владе (Уредба о висини накнаде нужних 
трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја 
(„Службени гласник РС“, број 8/06)). По захтеву се поступа без одлагања, односно у 
роковима утврђеним чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја. Агенција ће омогућити приступ траженој информацији, или ће бити донето решење 
којим се захтев одбија, из разлога утврђених у Закону о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја (Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),. Против 
наведеног решења се може уложити жалба Поверенику за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности (Повереник), као и у случају да решење није донето. Исто 
право постоји и у случају да је донет закључак којим се захтев одбацује као неуредан. 
Подносилац захтева може против решења или закључка Повереника да покрене управни 
спор. 
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