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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): 
https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-informator 

2. Организациона структура

Даном ступања на снагу Закона о електронским комуникацијама, 8.7.2010. 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“, бр. 125/14 и 30/16), 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. 

Остали подаци: 

- 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: Зорица Панић, тел. 011/2026-811; 

- 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. 

- информације у вези са јавним набавкама у који је Агенција наручилац. 

- 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; 
- у 2016. години: 27; 
-     у 2017. години:  40. 

 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; 
- у 2016. години: 2; 
- у 2017. години: 1. 
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Захтев за достављање информација се подноси писаним путем - поштом, имејлом или 
путем Интернет странице Агенције, попуњавањем обрасца приговора корисника (који  се 
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 односе 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, као и Закона о поштанским 
услугама, 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. 
Код оператора поштанских услуга у случају незадовољства корисника одговором оператора, 
корисник има могућност да се обрати инспекцији надлежног министарства. 

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, као и чланом 66. Закона о поштанским 
услугама, 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,
поштанског  саобраћаја,  заштите  конкуренције,  заштите  потрошача,  заштите  података  о 
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личности и другим органима и организацијама по питањима значајним за област електронских 
комуникација и поштанских услуга; 

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

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

6) обавља друге послове у складу са овим Законом и Законом о поштанским
услугама. 

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

Одредбом   члана   24.   Закона,   као   и   члана   66.   Закона   о   поштанским   услугама, 
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
Законом о поштанским услугама  и прописима донетим на основу њих. 

У складу са обавезама прописаним чланом 28. Закона, као и чланом 76. Закона о 
поштанским услугама, 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;

5) податке о развоју поштанских услуга у Републици Србији.

6) примену принципа тарифне политике у области поштанских услуга;



Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

7) достигнути ниво реализације универзалне поштанске услуге са проценом степена
задовољења потреба корисника; 

8) извештај о дозволама издатим операторима и условима обављања поштанских
услуга на основу њих. 

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. 

Поред надлежности, овлашћења и обавеза из Закона и Закона о поштанским услугама, 
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 обавезе

Поступање Агенције из области електронских комуникација уређено је Законом о 
електронским комуникацијама, а чланом 22. Закона о електронским комуникацијама прописано 
је поступање Агенције када одлучује о правима и обавезама оператора и корисника, као и 
да се на поступак одлучивања примењују одредбе закона којим се уређује општи управни 
поступак. 

С друге стране, поступање Агенције у области поштанских услуга уређено је чланом 
8. Закона и Законом о поштанским услугама.

Доношењем Закона о информационој безбедности („Сл. гласник РС“, број 6/16 и 94/17) (у 
даљем тексту: „Закон“) у Републици Србији, учињени су први кораци са циљем обезбеђивања да 
пружаоци кључних услуга предузимају одговарајуће техничке и организационе мере за 
управљање ризицима којима су изложени њихови мрежни и информациони системи неопходни 
за редовно обављање послова. Овим Законом је утврђено да је Aгенција надлежна за 
координацију и извршавање послова Националног центра за превенцију безбедносних ризика у 
ИКТ системима (у даљем тексту: „Национални ЦЕРТ“).  

У 2017. години забележено је 18 (осамнаест) инцидената који су нарушили 
информациону безбедност у ИКТ системима, а инциденти за које је постојала сумња да су 
кривично дело, пријављени су или прослеђени Посебном тужилаштву за високо технолошки 
криминал. 

На основу Правилника о ближим условима за упис у евиденцију посебних центара за 
превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима („Службени 
гласник РС“, број 12/17), Национални ЦЕРТ је уписао два посебна ЦЕРТ-а. 

Национални ЦЕРТ је излистан је на међународној листи ЦЕРТ тимова међународне 
платформе за подршку активностима центара за реаговање на угрожавање безбедности 
информационих система „Trusted Introducer“. Захваљујући овом чланству Aгенција, односно 
Национални ЦЕРТ, прати, прикупља и размењује правовремене и поуздане информације о 
инцидентима и ризицима у области информационе безбедности. Активним учешћем на 
међународним скуповима и радионицама, Aгенција доприноси раду међународне заједнице на 
унапређењу заштите од безбедносних ризика у ИКТ системима. 

http://www.ratel.rs/
https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/srb-cert.html
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Aгенција, у оквиру својих надлежности, те разменом искустава са другим националним 
органима и организацијама који имају исту или сличну врсту надлежности континуирано прати 
и анализира све врсте претњи и напада на информациону безбедност у Србији. У том смислу се 
и подаци утврђени на основу свеобухватних анализа и обрада у другим земљама узимају као 
основа праћења и координације активности на плану утврђивања адекватних мера сигурности 
које органи и организације у Србији морају предузимати са циљем заштите тајности података и 
информација, чијом злоупотребом се може нанети штета како државним органима и 
организацијама, тако и привредним субјектима. 

8. Навођење прописа

Агенција, у складу са Законом, обавља поверене послове у области електронских 
комуникација и поштанских услуга. 

Поред Закона, Агенција у свом раду примењује и Закон о поштанским  услугама, Закон 
о информационој безбедности, као и подзаконске  акте донете на основу наведених закона. 

У 2017. години Агенција је донела следећа подзаконска акта у складу са Законом и 
Законом о поштанским услугама: 

- Правилник о изменама и допуни Правилника о параметрима квалитета за обављање    
поштанских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне поштанске услуге 
(„Службени гласник РС“, број  98/17); 
- Одлуку  о начину вођења регистара, евиденција, база података и других информација из 
делокруга Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге и њиховом 
објављивању на Интернет страници Агенције, коју је Управни одбор Агенције усвојио 
29.9.2017. године; 
- Процедуру за кориснике приликом уписа посебног ЦЕРТ-а у Евиденцију посебних центара 

за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима; 

- Акт о безбедности информационо-комуникационих система (Модел). 
Такође, у 2017. години, ресорно министарство донело је следећи  подзаконски акт из своје 

надлежности, који у свом раду примењује Агенција,  и на исти је Агенција дала своје мишљење: 

- Правилник о ближим условима за упис у Евиденцију посебних центара за превенцију 
безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима („Службени гласник РС“, 
број 12/17). 

У 2017. години, на предлог Агенције, сагласно Закону о информационој безбедности, 
ресорно министарство је донело: 

- Одлуку о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе 
безбедности („Службени гласник РС“, број 79/17). 

У делу нормативне активности везане за израду,  односно доношење аката, у  2017. 
години је започето, али још увек није окончано, доношење следећих општих аката – 
подзаконска аката у процедури: 

- Правилник о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по 
режиму општег овлашћења (статус: 30.6.2017. године упућен допис надлежном 
министарству - захтев  за оцену уставности и законитости); 

- Правилник о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих 
услуга и спровођењу контроле обављањa делатности електронских комуникација 
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(статус: 27.3.2017. године на Колегијуму Агенције одлучено да овај подзаконски акт иде 
у процедуру након доношења новог Закона о електронским комуникацијама); 

- Нацрт Правилника о начину контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра, обављања 
техничких прегледа и заштите од штетних сметњи (статус: 27.3.2017. године на Колегијуму 
Агенције одлучено да овај подзаконски акт иде у процедуру након доношења новог Закона о 
електронским комуникацијама); 

- Предлог измене и допуне Плана нумерације  (статус: Управни одбор Агенције је дана 
29.5.2017. године донео одлуку о усвајању предметног акта, а потом је исти прослеђен 
ресорном министарству са захтевом за оцену уставности и законитости.  На захтев 
надлежног министарства урађен је одговор на одређена питања техничке природе, урађена 
његова правно-техничка редакција, након чега је исти, 30.6.2017. године упућен ресорном 
министарству, на оцену уставности и законитости, где се и сада налази); 

- Правилник о утврђивању Плана расподеле фреквенција/локација/области за терестричке 
дигиталне звучне радио-дифузне станице у делу VHF опсега (216-230 MHz) за територију 
Републике Србије (статус: након завршеног поступка јавних консултација, извршене су 
потребне допуне образложења, а потом је акт, у форми предлога усвојен од стране Управног 
одбора Агенције и дана 28.11.2017. године, прослеђен ресорном министарству на даљу 
процедуру, односно усвајање); 

- Правилник о изменама Правилника о одређивању тарифних ставова за универзалну 
поштанску услугу  (статус: урађена правно-техничка редакција и 15.12.2017. године 
прослеђено Сектору за поштанске услуге на даље поступање); 

- Правилник о радио опреми  - усклађивање са РЕД Директивом (статус: урађена правно- 
техничка редакција и 11.5.2017. године прослеђено предлагачу, Сектору за електронске 
комуникације, ради допуне и припреме за Колегијум Агенције); 

- Предлог Стратегије развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 
2017. до 2020. године (статус: дат је став Министарству трговине, туризма и 
телекомуникација); 

- Правилник о техничко-експлоатационим условима за аналогне радиодифузне станице са 
фреквенцијски модулисаним емисијама (статус: извршена је анализа, и формулисан је став 
за Колегијум по том питању); 

- Предлог за измену Прилога 6 Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно 
транзит прописано прибављање одређених исправа (статус: извршена је правно-техничка 
редакција и  предлог упућен Министарству трговине, туризма и телекомуникација). 

Подзаконска акта која је донела Агенција налазе се на Интернет страници Агенције, на 
странама Регулатива: https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-dokumenti и Поштанске 
услуге: https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-regulativa-iz-oblasti-postanskih-usluga  

На поступке одлучивања о правима и обавезама оператора и корисника, Агенција 
примењује одредбе Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16).

Прописи који се често примењују у раду Агенције: 

- Закон о електронским медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 -др. закон), 

- Закон  о  јавним  медијским  сервисима  („Службени  гласник  РС“,  бр. 83/14,  103/15  и 
108/16), 

https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-dokumenti
https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-regulativa-iz-oblasti-postanskih-usluga
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- Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 
12/16 - др. пропис), 

- Закон  о  заштити  животне  средине  („Службени  гласник  РС“,  бр. 135/04,  36/09-др. 
закон, 72/09-др. закон, 43/11–УС и 14/16), 

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

- Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у 
електронском пословању („Службени гласник РС“, број 94/17), 

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

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

- Стратегијa развоја поштанских услуга у Србији („Службени гласник РС“, бр. 23/08 и 
21/10), 

- Стратегијa развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017-2020. године 
(„Службени гласник РС“, број 84/17). 

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 обављање 
поштанских услуга, дозвола за коришћење нумерације, оцењивање усаглашености, обављање 
техничких прегледа и друго. Обрасци и модели поднесака се налазе на Интернет страници 
Агенције: http://registar.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. 

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 

http://registar.ratel.rs/
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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 2017. години РАТЕЛ-у је поднето 13 рекламација и питања у вези са 
поштанским услугама, на које је благовремено одговарано, било путем поштанске пошиљке 
или електронским писмом. 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. 
Такође, додељено је девет дозвола за обављање поштанских услуга, док су три дозволе одузете. 

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 
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; технички преглед је обавезан за све 
радио станице за које се издаје дозвола; потребно време зависи од расположивости вршилаца 
мерења у оквиру техничких прегледа. 

5. Контрола квалитета пружених услуга: врши се у области електронских
комуникација, за сопствене потребе, као и за све заинтересоване странке; захтеве подносе 
корисници услуга; 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. 
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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. Издавање дозволе поштанском оператору (чланови од 78. до 86. Закона  о поштанским
услугама); 

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

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

11. 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; 

12. Пружање информација и обавештења о поступку издавања појединачних дозвола
за коришћење радио-фреквенција (у свим облицима кореспонденције); 

13. 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); 

14. Пружање услуге доступности података о плановима из  области  радио- комуникација
електронским путем. 

 В.1. Издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција 

На основу захтева корисника, за издавањем и продужењем појединачних дозвола за 
коришћење  радио-фреквенција,  припремљена  су  1037 решења  за  издавање  појединачних 
дозвола за коришћење радио-фреквенција. На основу ових решења, сагласно Закону о 
електронским комуникацијама, издато  је 12845 појединачних дозвола за коришћење радио- 
фреквенција, и то: 

• 12579  појединачних  дозвола  за  коришћење  радио-фреквенција  на  основу  захтева
корисника, у складу са чланом 86. Закона о електронским комуникацијама;

• 19  појединачних  дозвола  за  коришћење  радио-фреквенција  за  радио-станице  на
ваздухоплову;

• 46  појединачних  дозвола  за  коришћење  радио-фреквенција  за  радио-станице  на
броду и другом пловилу;

• 101 појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за дипломатско-
конзуларна представништва и страна правна лица а у складу са члановима 87. и 88.
Закона о електронским комуникацијама;

• 100 појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција за радио-аматере;
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B2. Измене у регистрима 

Ажурирање Регистра оператора јавних комуникационих мрежа и услуга обухвата 
следеће активности: 
o Провера комплетне документације коју поднесе оператор (ОБ образац, технички опис

мреже/система за пружање услуга, опис начина пружања услуге...); 
o Провера усаглашености поднете документације са Законом о електронским

комуникацијама и Правилником о општим условима за обављање делатности 
електронских комуникација; 

o Припрема потврда за упис и брисање из регистра;
o Упис и брисање оператора у регистру – ажурирање  регистра оператора;
o По потреби измена идентификационих података оператора у регистру евиденције

Агенције;
o Одговори на питања појединаца и оператора упућених путем електронске поште на

адресу ratel@ratel.rs везано за начин пријаве/брисања, оператора, као и остала питања у
вези пружања електронских комуникационих услуга;

o Упознавање заинтересованих лица са поступком регистрације нових услуга и мрежа;

Извршено је евидентирање (упис и брисање) 155*  оператора електронских комуникационих 
мрежа и услуга (89 уписа и 66 брисања). Извршен је упис 46 оператора за пружање електронских 
комуникационих услуга и 43 оператора  електронских комуникационих мрежа, а из регистра је 
обрисано 44 оператора за пружање електронских комуникационих услуга и 22 оператора  
електронских комуникационих мрежа. Детаљна спецификација напред наведене статистике за 
операторе јавних комуникационих мрежа и услуга дата у наставку у табелама: 

Услуге 
Број оператора који су  

уписани за одговарајућу 
услугу 

Број оператора који су 
обрисани за 

одговарајућу услугу 
Јавна говорна услуга 13 3 
VoIP (Voice over IP) 2 5 

Приступ Интернету и Интернет услуге 11 12 

ДМС (Дистрибуција медијских садржаја) 5 8 
Пренос порука (SMS, MMS) 0 4 
VAS (value added service) – сервиси са 
додатом вредношћу 

6 8 

Пренос података  0 1 
Изнајмљивање ресурса ЕКМ 4 2 
Изнајмљивање инфраструктуре 4 1 
Емитовање и мултиплексирање 0 0 
Телефонски именик 0 0 
Остале услуге 1 0 

Укупно 46 44 

mailto:ratel@ratel.rs


Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

Мреже 
Број оператора који су 
уписани за одговарајуће 

мреже 

Број оператора који су 
обрисани за 

одговарајуће мреже 
GSM мобилна мрежа 0 0 
UMTS мобилна мрежа 0 0 
LTE мобилна мрежа  0 0 
JFTM (јавна фиксна телефонска мрежа) 0 0 
CDMA мрежа 0 0 
KMP (кабловска мрежа за приступ) 8 8 
RRMT (радио релејна мрежа за 
транспорт) 0 0 

OMT (оптичка мрежа за транспорт) 3 4 
PI (пасивна инфраструктура) 1 2 

  BFWA 13 3 

WAS/RLAN (Wireless Local Area 
Networks) 18 5 

SM (сателитска мрежа) 0 0 
RR – радио релејна (72-76GHz) 0 0 
остале фиксне 0 0 

Укупно 43 22 

* 46+44+43+22=155

У циљу провере података уписаних у Регистар оператора јавних комуникационих мрежа и 
услуга спроведено је више поступака провере поступања и рада оператора: 

o Прикупљање/анализа пристиглих изјашњења у вези с пружањем услуга у 2016/17. у
поступку контроле оператора који су пријавили нулти приход у 2016. Спроведена
провера рада на терену у вези начина обављања делатности за 6 оператора који су
пријавили приход од 0 динара за 2016. годину (провере започете у новембру, тако да
је то број провера које су извршене у року од 2 месеца);

o Провера ГИТ образаца за 325 оператора у вези с питањима из делокруга провере рада
оператора и ажурирања Евиденције оператора;

o Прикупљање/анализа података у поступку контроле оператора који немају
пријављену мрежу преко које пружају услуге. Спроведена провера рада на терену у
вези начина обављања делатности за 5 оператора који немају пријављену мрежу
(провере започете у новембру, тако да је то број провера које су извршене у року од 2
месеца);

o Прикупљање/анализа података у поступку контроле оператора који неовлашћено
пружају услуге, односно нису евидентирани у Регистру Агенције. Спроведена
провера на терену за два оператора (провере започете у новембру, тако да је то број
провера које су извршене у року од 2 месеца);

o Тестирање апликација оператора и израда извештаја.

Поред ажурног вођења Регистра оператора јавних комуникационих мрежа и услуга 
ажурирани су и  регистар закључених уговора о интерконекцији, база података о уговорима за 
међуповезивање на међународном нивоу, као и послови у вези ажурирања базе инфраструктуре и 
креирање више извештаја у вези са истом. 
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Извршене  су  12 изменa у  регистру  поштанских  оператора,  од  чега  девет уписа  и  три 
брисања, и то: 

• Девет уписа за експрес услуге и једно брисање;

• Два брисања за курирске услуге.

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;

• 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, 
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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 одговарајуће 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. 

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 
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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. 

Информације у вези са оцењивањем усаглашености РиТТ опреме доступне су на Интернет 
адреси: 
https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-ocenjivanje-usaglasenosti-radio-opreme  

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. 

2012. 
(01.06.2012- 
31.12.2012.) 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 
УКУПНО 

(01.06.2012.- 
31.12.2017.) 

Потврде 349 1545 793 671 798 724 3880 

Изводи 113 675 835 943 560 496 3694 

Одбијени 2 34 7 0 0 4 47 

Одустали 21 144 73 57 161 102 558 

Прослеђени 
надлежном 
министарству 

4 75 16 3 7 2 107 

Погрешно поднети 
захтеви 12 47 51 80 0 14 204 

https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-ocenjivanje-usaglasenosti-radio-opreme
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Б. Издавање дозволе за коришћење нумерације; 

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: 

https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/documents/Regulativa/Pravilnici/Telekomunikacije
/Pravilnik%20o%20obrascu%20zahteva%20NUM%20-%20SG%2032-11.pdf  

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. 

Такође, у 2017. години је донето и 10 решења  о  додели  предброја  за  усмеравање новим 
операторима јавне говорне услуге на фиксној локацији. 

Б.2 Медијација 

Агенција је спровела више поступака медијације у случајевима спорова између оператора : 

o На захтев оператора „Vip mobile“ d.o.o. спроведен поступак медијације у спору са „Telenor“
d.o.o. око процеса преносивости бројева;

o На захтев оператора „Орион телеком“ д.о.о. спроведен поступак медијације у вези са спором са
оператором „Телеком Србија“ а.д. који се односи на закуп и коришћење кабловске
канализације;

o На захтев оператора AV COM који се жалио на поступање оператора „Телеком Србија“ а.д. по
питању закупа канализације на више локација, започет процес контроле канализације и
медијације;

o Учешће у медијацији у вези услова националног роминга на Косову и Метохији поводом спора
„Телеком Србија“ а.д, „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o;

В. Отклањање штетних сметњи и технички прегледи радио станица 

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, достављају се у виду посебног формулара који је дат на Интернет 
страници Агенције на линку: https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-prijava-stetnih-smetnji 
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 

Додела нумерације Продужење нумерације Одузимање нумерације 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Географски 9 13 12 10 19 23 - - - - - - - - 3 2 1 3 
Негеограф. 37 17 17 34 13 17 - 9 - 4 - - - 10 5 10 8 8 
Кратки 
кодови 17 6 4 7 3 5 - - - - - - - - 1 2 - - 
Остали 
кодови 7 7 4 1 9 2 - - - 1 - - - - - - - - 

Укупно 70 43 37 52 44 47 0 9 0 5 0 0 0 10 9 14 9 11 

https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/documents/Regulativa/Pravilnici/Telekomunikacije/Pravilnik%20o%20obrascu%20zahteva%20NUM%20-%20SG%2032-11.pdf
https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/documents/Regulativa/Pravilnici/Telekomunikacije/Pravilnik%20o%20obrascu%20zahteva%20NUM%20-%20SG%2032-11.pdf
https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-prijava-stetnih-smetnji
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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. 
Уколико узрочник сметње не поступи по налогу, предмети се шаљу на даље поступање 
инспекцији надлежног министарства. Након провере, тражи се од лица које је пријавило 
сметњу да потврди престанак. Ако је лице незадовољно, може поднети одговарајући поднесак 
директору Агенције. 

Пријаву техничких прегледа радио станица обављају предузећа ангажована за ову врсту 
услуге, преко интернет портала Агенције. На основу података из пријаве 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 уз евентуално присуство 
контролора из Агенције. 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 https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-tehnicki-pregled-radio-stanica  

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.). 

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).

mailto:ratel@ratel.rs.
https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-tehnicki-pregled-radio-stanica
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• 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) налазе се на следећим странама: 

https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/documents/Regulativa/Pravilnici/Radiok
omunikacije/Pravilnik%20o%20obrascima%20za%20pojedinacne%20dozvole%20za%20RF.pdf 

https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/documents/Regulativa/Pravilnici/Radioko
munikacije/Pravilnik%20o%20obrascima%20za%20pojedinacne%20dozvole%20za%20RF.pdf  

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 
Остало 

2010. 
година 1474 465 1009 507 473 494 

2011. 
година 780 626 144 9189 4469 101 

2012. 
година 532 324 198 11152 4593 114 

2013. 
година 714 

506* 
(већина се 
односи на 
DECT 6.0 
телефоне) 

210 11693 

6706 
пријављених 

(4004 
завршених) 

2 

2014. 
година 594 412 182 13093 

4014 
(пријављених) 

2799 
(завршених до 

01.03.2015.) 
- 

2015. 
година 960 485 475 11496 5342 - 

2016. 
година 862 374 488 6739 8467 - 

2017. 
година 1148 366 782 6347 10123 - 

https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/documents/Regulativa/Pravilnici/Radiokomunikacije/Pravilnik%20o%20obrascima%20za%20pojedinacne%20dozvole%20za%20RF.pdf
https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/documents/Regulativa/Pravilnici/Radiokomunikacije/Pravilnik%20o%20obrascima%20za%20pojedinacne%20dozvole%20za%20RF.pdf
https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/documents/Regulativa/Pravilnici/Radiokomunikacije/Pravilnik%20o%20obrascima%20za%20pojedinacne%20dozvole%20za%20RF.pdf
https://www.ratel.rs/uploads/documents/pdf_documents/documents/Regulativa/Pravilnici/Radiokomunikacije/Pravilnik%20o%20obrascima%20za%20pojedinacne%20dozvole%20za%20RF.pdf
http://registar.ratel.rs/cyr/reg201
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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. 

У 2016. години: примљено је 877 приговора на рад оператора. У истој години су, у 
корист претплатника/корисника, решена 263 приговора. 

У 2017. години: примљено је 767 приговора на рад оператора. У истој години је, у корист 
претплатника/корисника, решено 360 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 РФ 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 интерконекцији, пренетим бројевима и контроли радио-фреквенцијског спектра  

На веб адреси http://registar.ratel.rs/cyr/ налазе се 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. 

http://registar.ratel.rs/cyr/reg203
http://registar.ratel.rs/cyr/reg204
http://registar.ratel.rs/cyr/reg202
http://registar.ratel.rs/cyr/reg212
http://registar.ratel.rs/cyr/
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12. Подаци о приходима и расходима

Преглед остварених и планираних прихода и расхода у 2017. години  

Опис План 2017. Реализација 2017 План 2018 

Укупни приходи 1.732.913 2.009.997 1.778.280 
Укупни расходи 1.244.782 902.569 1.011.864 
Суфицит 488.131 1.107.428 766.416 

Преглед планираних и остварених прихода, расхода и суфицита у 2017. години и план за 
2018. годину  

РАСХОДИ План 
2017. % Реализација 

2017. План 2018 

Пословни расходи 1.244.781 57.14 711.326 991.920 
Трошкови материјала 10.472 89.56 9.379 7.890 

Трошкови горива и енергије 18.180 58.29 10.598 12.540 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 
расходи 368.917 75.16 277.278 296.453 

Трошкови производних услуга 62.804 28.88 18.139 133.076 

Трошкови амортизације 120.000 111.09 133.313 120.000 

Нематеријални трошкови 38.571 64.78 24985 43.123 

Трошкови алата и инвентара 5.000 36 1.800 5.058 

Уговори 12.000 54.58 6.549 13.000 

Накнаде УО 7.100 68 4.828 4.900 

Остали лични расходи 35.490 64.76 22.984 22.460 

Трошкови транспортних услуга 29.216 38.5 11.249 10.404 

Трошкови услуга одржавања 63.168 56.66 35791 102.615 

Трошкови закупнина 88.137 81.46 71.792 97.494 

Трошкови рекламе 13.270 32.61 4.328 4.140 

Трошкови осталих услуга 159.410 11.38 18.139 9.495 

Трошкови резервисања 200.000 19.61 39.219 91.276 

Трошкови репрезентације 5.015 47.03 2.358 4.566 

Трошкови премија осигурања 6.548 33.9 2.220 5.805 

Трошкови платног промета 650 153.85 1.000 900 

Трошкови чланарина 534 88.01 470 3.725 

Расходи камата 300 83,33 250 3.000 

Расходи од усклађивања вредности остале имовине 
која се исказује по фер вредности кроз биланс 
успеха 0 191.243 0 

Остали расходи 0 14.657 19.944 

УКУПНО 1.244.782 902.569 1.011.864 
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Сагласно члану 25. Закона o електронским комуникацијама и члану 74. Закона о 
поштанским услугама, Агенција се финансира 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, је уплаћен на рачун буџета Републике Србије. Део ових 
средстава, сразмерно приходима који су остварени од оператора електронских комуникационих 
мрежа и услуга чије је седиште на територији Аутономне покрајине Војводине, је уплаћен 
на рачун буџета Аутономне покрајине Војводине, што је Агенција и у претходним годинама 
пословања уредно чинила. 



ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ред. број Предмет набавке/ОРН 

Процењена вредност Планирана средства у Финансијском плану за 2018. 

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 451,969,110 

1.1. ДОБРА 248,615,110 

1.1.1. 

Електрична енергија 

ОРН: 09310000-5 Електрична 

енергија 

7,600,000 

4,400,000 5,280,000 513010 
Отворени 

поступак 
I 2018. III 2018. III 2019. 

Објава на Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа, интернет 
сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне 

набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције 

2018. 4,400,000 

2019. 3,200,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна за обављање послова запослених у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге у објектима КМЦ Београд и КМЦ НИШ, а који произлазе из њених надлежности дефинисаних 

Законом о електронским комуникацијама, као и за функционисање даљински управљаних контролно мерних станица.   
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и очекиваног повећања потрошње услед пуштања у рад станица за мониторинг РФ спектра у 2018. години. 

1.1.2. 

Mатеријал за кафе кухињу 

ОРН: 15320000-7 Сокови од воћа и 

поврћа 

2,000,000 
1,200,000 1,440,000 551310 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

II 2018. III 2018. III 2019. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 2018. 1,200,000 

13. Подаци о јавним набавкама 



  15511000-3 Млеко 

  15831000-2 Шећер 

  15860000-4 Кафа, чај и сродни 

производи 

     15981100-9 Негазирана 

минерална вода 

     15981200-0 Газирана 

минерална вода 

2019. 800,000 

Агенције. 

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 набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и процене потрошње у 2018. и 2019. години. 

1.1.3. 

Стручни часописи и електронске 

правне базе прописа, мишљења и 

судске праксе 

ОРН: 22200000-2 Новине, ревије, 

периодичне публикације и часописи 

1,300,000 

1,300,000 1,560,000 559210 

Преговарачки 
поступак без 

објављивања 

позива 

VIII 2017. IX 2017. 
I 2018.-XII 

2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.     
2018. 1,300,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка стручних часописа  и електронских правних база са службеним мишљењима и судском праксом је неопходна за обављање редовних послова запослених. 

Вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету. 

1.1.4. 

Електронска база међународне 

регулаторне праксе, анализа и 

упоредних података ОРН: 22200000-

2 Новине, ревије, периодичне 

публикације и часописи 

3,000,000 

2,000,000 2,400,000 559310 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

III 2018.  IV 2018.  
V 2018. - IV 

2019.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.     

2018. 2,000,000 

2019. 1,000,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је потребна за прибављање приступа електронским базама података у којима се налази преглед и ажурни подаци везани за регулаторне активности и тржиште електронских комуникација у европским земљама, а што је 
неопходно обављање редовних послова запослених, спровођење анализа, израде компаративних приступа, прегледа различитих модела, пракси и искустава у другим земљама, као и информисање о стању на тржиштима 

електронских комуникација других земаља. 

1.1.5. 

Канцеларијски материјал и тонери 

ОРН: 30190000-7 Разна 

канцеларијска опрема и 

потрепштине 

ОРН: 30125000-1 Делови и прибор 

3,000,000 

2,000,000 2,400,000 512110 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

III 2018. IV 2018. V 2019.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.     

2018. 2,000,000 

2019. 1,000,000 



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, стању залиха и повећању броја запослених. 

1.1.6. 

Измештање постојеће трафо станице 

и постављање нове трафо станице  

веће снаге у КМЦ Ниш 

ОРН: 31172000-2 Напонски 

трансформатори 

2,500,000 

2,500,000 3,000,000 532020 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

III 2018. V 2018. VIII 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.     
2018. 2,500,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Постојећа трафо станица у КМЦ Ниш је недовољне снаге (50 kVA), а налази на делу приступног платоа локације тако да отежава приступ возила. У циљу унапређења функционалности објекта и омогућавања безбедног кретања 

возила предвиђено је измештање постојеће ТС и постављање ТС веће снаге (160kVA) ван локације КМЦ Ниш. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта. 

1.1.7. 

Рачунари и рачунарска опрема 

ОРН: 30200000-1  

8,000,000 

8,000,000 9,600,000 023630 
Отворени 
поступак 

VII 2018. XI 2018. XII 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. 

2018. 8,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Омогућава несметан рад Агенције у обављању свакодневних активности и задатака. Набавка неопходна због проширења надлежности агенције у облати инфромационе безбедности (ЦЕРТ) као и због модернизације основних 

рачунарских средстава за рад. Употребом савремеих апликација за пројектовање мреже захтевају се јаче машине и монитори већих димензија, као и додатни серверски ресурси. .  

1.1.8. 

Мобилни телефони ОРН: 32250000-0 

Мобилни телефони 

700,000 

350,000 420,000 023320 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

I 2018.-XII 2018. 
I 2018.-XII 

2018. 

I 2018.-XII 

2020. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 350,000 

2019. 350,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због потребе кoнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Свуда где је то потребно биће набављени 

кориснички терминални уређаји, СИМ картице итд. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а Агенција је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских 
комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК-а изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга. 

1.1.9. 

Систем за аудио и видео 

конференције са припадајућим 

лиценцама, за 3 удаљене локације. 

ОРН: 32322000-6 Мултимедијска 

опрема 

6,150,000 

Отворени 

поступак 
I 2018. II 2018. IV 2018. 

Објава на Порталу службених гласила 
Републике Србије и база прописа, интернет 

сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне 

набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције 

4,612,500 5,535,000 023630 

2018 6,150,000 922,500 1,107,000 0121 

615,000 738,000 550730 



Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка аудио и видео конференцијске опреме са неопходним лиценцама и инсталацијом, за 3 удаљене локације. Одржавање опреме, софтвера са гарантним роком и трајањем лиценци минимално 5 година. Софтвер омогућава 

интерактивна комуникација у реалном времену, за потребе реализације састанака са BEREC и другим међународним организацијама са којима Агенција сарађује. Омогућава и аудио видео повезивање удаљених локација КМЦ 

Београд, КМЦ Ниш и зграде седишта Агенције у јединствену систем за комуницирање. 

1.1.10. 

Мрежна опрема  са гаранцијом од 3 

године ОРН: 32400000-7 Мреже 

25,000,000 

25,000,000 30,000,000 023050 
Отворени 

поступак 
VIII 2018. IX 2018. XI 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. 

2018. 25,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Омогућавање несметаног рада Агенције у обављању свакодневних активности и задатака. Набавка неопходна због старости опреме и запошљавање нових радника. Мрежна опрема омогућава заштиту информационог система 
Агенције, а због застарелости не може задовољити нове стандарде. Покретање рада Националног ЦЕРТ у оквиру Агенције, безебдносни изазови и претње на компромитацију садржаја сајтова и података Агенције се повећавају, 

што постојеће опрема не може задовољити. Постојећа опрема набавављена 2007, сва подршка за рад са уређајима истиче септембра 2018 године. У плану је заменити главне уређаје према интернету и то: Cisco 2821 (2ком), Cisco 

ASA 5520 (4ком), Cisco Catalyst 2960G (4ком), Cisco Catalyst 3750G (2ком), Cisco Catalyst 3560G (4ком). Планира се куповина адекватних уређаја са модернизованим функциналностима у складу са новим захтевима безбендости. 

1.1.11. 

Терминална опрема ОРН: 32442000-

3 Терминална опрема 

100,000 

50,000 60,000 023320 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

I 2018.-XII 2018. 
I 2018.-XII 

2018. 

I 2018.-XII 

2020. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

2018. 50,000 

2019. 50,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због потребе кoнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Свуда где је то потребно биће набављени 

кориснички терминални уређаји, СИМ картице итд. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а Агенција је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских 
комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК-а изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга. 

1.1.12. 

Теренскo возилo са са додатном 

опремом  ОРН: 34113300-5 Теренска 

возила  

4,950,000 

4,950,000 5,940,000 023240 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

III 2018. V 2018. VII 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.  2018. 4,950,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка теренскog возила са погоном 4x4 и додатном опремом.  Замена постојеће Ладе Ниве. Набавка је неопходна због потребе замене постојећег теренског возила које је произведено 2006. године и врло често је у квару, чиме 

се онемогућава ажурно обављање послова контроле радиофреквенцијског спектра на тешко приступачним локацијама у руралним срединама. У циљу ефикасног обављања ових послова потребно је набавити возило бољих 

перформанси и са значајно већим простором расположивим за превоз габаритне мерне опреме. У постојећој Лади Ниви није могућа инсталација све потребне мерне опреме 

1.1.13. 

Летње и зимске гуме за возила 

ОРН: 34351100-3 Гуме за аутомобиле 

800,000 
800,000 960,000 512410 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

I 2018. III 2018. XII 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.     2018. 800,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради омогућавања безбедног и законитог коришћења службених возила и замене дотрајалих гума на великом броју возила. 

Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет страница и ценовника изложених на њима. 



1.1.14. 

Набавка сензора за мерење 

електромагнетског поља, са 

инсталацијом ОРН: 38300000 Мерни 

инструменти 

4,750,000 

4,750,000 5,700,000 0234 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

II 2018. III 2018. VI 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 
2018. 4,750,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Друга фаза реализације пројекта изградње мреже сензора електро-магнетног поља, у складу са студијом изводљивости. Набавка и инсталација опреме на локацијама које одреди наручилац. Проширење мреже сензора на 
територији земље. 

1.1.15. 

Мерна опрема, пријемници, 

антенски системи  ОРН: 38300000-8 

Мерни инструменти, 34999200-8 

Разделници антенских сигнала, 

32352000-5 Антене и рефлектори 

93,850,000 78,580,000 94,296,000 

Отворени 

поступак 

Објава на Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа, интернет 
сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне 

набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције 

1) Портабл анализатор спектра до

110 GHz.  
2018. 9,125,000 9,125,000 10,950,000 0234 II 2018. IV 2018. VI 2018. 

2) Мерни прибор и помоћна опрема 2018. 1,000,000 1,000,000 1,200,000 515020 VIII 2018. X 2018. XI 2018. 

3) Мерна опрема за станице за

мониторинг РФ 

спектра са усмереним антенама, са 

инсталацијом  

2018. 29,700,000 
29,700,000 35,640,000 0234 III 2018. V 2018. 

VIII 2018 - III 
2019. 

2019. 7,425,000 

4)Мерна опрема за станице за 

мониторинг РФ 

спектра са гониометарским 

антенама, са инсталацијом  

2018. 31,380,000 

31,380,000 37,656,000 0234 III 2018. V 2018. 
VIII 2018 - III 

2019. 

2019. 7,845,000 

5) Антене и помоћна опрема 2018. 1,750,000 1,750,000 2,100,000 0234 IV 2018. VI 2018. IX 2018. 



6) Проточни мерач РФ снаге 2018 1,250,000 1,250,000 1,500,000 0234 II 2018. III 2018. VI 2018. 

7) Антенски преклопник и 

управљачки подсистем са 

интеграцијом 

2018 4,375,000 4,375,000 5,250,000 0234 II 2018. III 2018. VI 2018. 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

1) Набавка је потребна у циљу проширења фреквенцијског опсега у коме се обавља мониторинг радио - фреквенцијског спектра, са посебним акцентом на мерења у подопсезима који се користе за фиксне везе по режиму општег 

овлашћења.  

2) Набавка је потребна у циљу формирања различитих конфигурација мерне опреме при истраживању сметњи и систематском претраживању спектра на привременим мерним локацијама. 
3) Систем за мониторисање радио-фреквенцијског спектра. Конфигурација у складу са карактеристикама локације (надморска висина, брзина ветра, температура итд.) на коју ће бити инсталирана опрема.

4) Систем за мониторисање радио-фреквенцијског спектра. Конфигурација у складу са карактеристикама локације (надморска висина, брзина ветра, температура итд.) на коју ће бити инсталирана опрема. 

5) Додатне антене за оптимизацију и прилагођење мерне опреме условима мерења.
6) Набавка је неопходна да се КМЦ "Ниш" оспособи за кондуктивна мерења на радио-станицама. 

7) Набавка је потребна због унапређења антенског стуба на новим мерним возилима. 

Обуке за рад са опремом. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу добијених буџетских понуда више потенцијалних понуђача. 

1.1.16. 

Софтвер за просторно планирања са 

корисничком обуком. 

ОРН: 48000000-8 Програмски 

пакети и информациони системи 

3,750,000 

3,750,000 4,500,000 0121 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

III 2018. V 2018. VI  2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 3,750,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Специјализовани Esri ArcGIS алат омогућава прецизно планирање и анализу радио фреквентног опсега, омогућава прецзно планирање позиције антенских система за равномерну распореду сигнала и откива потенцијалан места 

губљења сигнала. Набавка неопходна ради имплементације најновије базе података  у формату погодном за рад у ATDI SW за предикцију ЕМ поља. обухвата Esri ArcGIS for Desktop Standard, Esri Spatial Analyst екстензија за 
просторне анализе, Адресни модел и путна мрежа. 

1.1.17. 

Модификација Централне базе 

пренетих бројева, ОРН: 48000000-8 

Програмски пакети и 

информациони системи 

2,000,000 

1,000,000 1,200,000 550730 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

III 2018. V 2018. VI  2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 1,000,000 

2019. 1,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна из разлога усаглашавања рада Централне базе пренетих бројева са новом регулативом и потребама оператора. Како је у плану доношење новог Закона о електронским комуникацијама и израда новог 

Правилника о преносивости броја у јавним мобилним телекомуникационим мрежама потребно је обезбедити средства за модификацију Централне базе пренетих бројева 

1.1.18. 

Софтвер за интеграцију и  

колаборацију запослених ОРН:  

48000000-8 Програмски пакети и 

информациони системи 

4,900,000 

4,900,000 5,880,000 0121 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

II 2018. III 2018. IV  2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.     2018. 4,900,000 



Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка софтвера која омогућава заједнички рад појединаца на једном пројекту, праћење верзија докумената и враћање претходних верзија услед трехничких корекција. Набавка системског софтвера за централизовани 

мониторинг радних станица, упдате и бекап радних станица. 

1.1.19. 

Набавка терминала и сервиса за 

потребе контроле 

телекомуникационих услуга и 

мрежа оператора - VoIP сервиси 

ОРН: 71600000-4 Услуге техничког 

испитивања, анализе и консалтинга  

800,000 

400,000 480,000 539342 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

I 2018.-XII 2018. 
I 2018.-XII 

2018. 

I 2018.-XII 

2020. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

2018. 400,000 

2019. 400,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због потребе кoнтрoле квалитета и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Свуда где је то потребно биће набављени кориснички 
терминални уређаји, СИМ картице итд. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а Агенција је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских 

комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК-а изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга. 

1.1.20. 

Унапређење постојећег софтвера за 

обраду и оптимизовање приказа 

резултата мерења параметара 

квалитета ОРН: 72210000-0 Услуге 

програмирања софтверских пакет 

производа 

5,000,000 

5,000,000 6,000,000 0121 
Отворени 

поступак 
II 2018. III 2018. VI 2018. 

Објава на Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа, интернет 
сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне 

набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције 

2018 5,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Софтвер за обраду и оптимизовање приказа резултата мерења (NQDI сервер client решење и SMART Reports). Софтвер је неопходан као допуна функционалности опреме за мерење мрежа мобилне телефоније коју Агенција већ 

поседује. 

Обуке за рад са опремом. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу добијених буџетских понуда више потенцијалних понуђача. 

1.1.21. 

Унапређење и одржавање софтвера 

за прикупљање и презентацију 

резултата мерења 

електромагнетског поља, на 3 

године 

ОРН: 72210000-0 Услуге 

програмирања софтверских пакет 

производа 

2,700,000 

900,000 1,080,000 550730 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

VIII 2018. X 2018. XI 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 900,000 

2019. 900,000 

2020. 900,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Одржавање и унапређење софтвера за подршку рада мреже сензора за мерење електромагнетског поља. Како се мрежа сензора шири биће неопходно прикључење нових уређаја на систем што софтверски мора бити омогућено. 

Ти сензори ће бити различитих произвођача. 

1.1.22. 

Унапређење и проширење 

постојећег софтверског пакета ATDI 

и оптимизација предикционог 

модела, са  одржавањем, на три 

37,500,000 

27,875,000 33,450,000 0121 
Отворени 

поступак 
III 2018.  V 2018. 

VI 2018 -X 

2021. 

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу 
Управе за јавне набавке и на Порталу 

службених гласила Републике Србије и база 

прописа. 

2018. 27,875,000 

2019. 7,375,000 



године 

ОРН: 72210000-0 Услуге 

програмирања софтверских пакет 

производа 

2020. 2,250,000 Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2021. 0 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Потребно је докупити додатне модуле и лиценце за радна места. Унапређење постојећих лиценци. Продужити одржавање за 3 године. Оптимизација предикционог модела ради добијања прецизнијих прорачуна. 

1.1.23. 

Портал за свеобухватну претрагу 

трошкова услуга електронских 

комуникација - адаптација 

po.ratel.rs 

ОРН:  72212220-7 Услуге израде 

софтвера за интернет и интранет 

4,000,000 

4,000,000 4,800,000 0121 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

IV 2018. V 2018. XII 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

2018. 4,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка неопходна ради испуњавања законске обавезе Рател-а о вођењу регистра трошкова услуга из области електронских комуникација. 

1.1.24. 

Израда и одржавање система за 

ЦЕРТ и интеграција са осталим 

сервисима на три године ОРН:  

72268000-1 Услуге набавке софтвера 

4,900,000 

4,900,000 5,880,000 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

IV 2018.  V 2018. 
VI 2018 -X 

2021. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 4,900,000 0121 

2019. 0 550730 

2020. 0 550730 

2021. 0 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Вођење инцидената, аутоматско обавештавање, статистичка анализа и генерисање специјализованих извештаја за публиковање и предкицију понашања система 

1.1.25. 

Мерна опрема за станице за 

мониторинг РФ спектра са 

усмереним антенама, резервном 

опремом и опремом за приказ 

резултата мерења, са инсталацијом 

ОРН: 38300000-8 Мерни 

инструменти, 32352000-5 Антене и 

рефлектори, 32321200-1 

Аудиовизуелна опрема 

19,365,110 

19,365,110 23,238,132 023 
Отворени 
поступак 

IX 2018. X 2018. XII 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. 

2018. 19,365,110 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка неопходна ради наставка изградње система за мерење радио-фреквенцијског спектра. 

1.2. УСЛУГЕ 151,854,000 

1.2.1. 

Продужење подршке софтвера  

ОРН: 48000000-8 Програмски 

пакети и информациони системи 

14,700,000 

Отворени 

поступак 

Објава на Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа, интернет 
сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне 

набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

1) компјутерски софтвера - 

Продужење подршке софтвера ЕМС 

и VMware: ЕМС системски софтвер, 

11,400,000 
3,800,000 4,560,000 550730 XI 2018. XII 2018. XII 2021. 

2018. 3,800,000 



EMC Documentum, ЕМС Networker, 

Vmware, на три године 
2019. 3,800,000 

2020. 3,800,000 

2021. 0 

2) компјутерски софтвер RedHat 

Enterprise Linux advanced platform, 

на три године 

1,650,000 

550,000 660,000 550730 XI 2018. XII 2018. XII 2021. 

2018. 550,000 

2019. 550,000 

2020. 550,000 

2021. 0 

3) компјутерски софтвер Eset Nod32 

антивирус, на три године 

1,200,000 

400,000 480,000 550730 IX 2018. X 2018. X 2021. 

2018. 400,000 

2019. 400,000 

2020. 400,000 

2021. 0 

4) Продужење подршке софтвера

Checkpoint, на три године 

450,000 

150,000 180,000 550730 IX 2018. X 2018. X 2021. 

2018. 150,000 

2019. 150,000 

2020. 150,000 

2021. 0 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка неопходна ради несметаног рада Агенције. Наведени софттвверски пакети омогоћавају администрацију серверске инфраструктуре као и заштиту радних станица од вируса и заштиту података у случају отуђења уређаја. 

1.2.2. 

Услуге одржавања 

рачуноводственог програма ван 

гарантног рока,  на три године ОРН: 

864,000 72,000 86,400 550730 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

IV 2018. V 2018. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 



48443000-5 Програмски пакет за 

рачуноводство 

2018. 72,000 

Агенције. 

2019. 288,000 VII 2018 

2020. 288,000 

2021. 216,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Набавка неопходна ради несметаног рада Агенције. Наведено одржавање рачуноводственог програма омогоћава испуњење законских обавеза. 

1.2.3. 

Одржавање теренских возила у 

гарантном року, на две године 

ОРН:50110000-9 Услуге поправки и 

одржавања возила и припадајуће 

опреме 

700,000 

200,000 240,000 532210 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

V 2018. VI 2018. VII 2020. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. Средства за 

набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2018. 200,000 

2019. 250,000 

2020. 250,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Набавка услуга одржавања службених возила је неопходна ради омогућавања безбедног и редовног коришћења службених возила. Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта. 

1.2.4. 

Одржавање штампача, скенера, 

мултифункционалних уређаја и 

фотокопир апарата, ван гарације, на 

три године ОРН: 50310000-1 

Одржавање и поправка 

канцеларијских уређаја 

1,800,000 

600,000 720,000 532233 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

VII 2018. VIII 2018. VIII 2021. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 600,000 

2019. 600,000 



2020. 600,000 

2021. 0 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка неопходна ради сервисирања уређаја који су изашли из гаранције. 

1.2.5. 

Одржавање уређаја и обезбеђивање 

репроматеријала за потребе 

свакодневног штампања у 

просторијама Агенције 

ОРН:50323000-5 одржавање и 

поправка периферних рачунарских 

уређаја  

3,000,000 

300,000 360,000 539350 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

VI 2018.  VIII 2018. VIII 2019. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. Средства за 

набавку обезбеђена из прихода Агенције. 
2018. 300,000 

2019. 2,700,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради ефикаснијег процеса штампања докумената у Агенцији. Набавка подразумева потпуну услугу штамања укључујући испоруку тонера и папира, одржавање штампача, као и изнајмљивање нових 

штампача у складу са потребама. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет страница. 

1.2.6. 

Одржавање антенских стубова и 

антенске инсталације у фиксним 

контролно-мерним станицама ОРН: 

50330000 -7 Услуге одржавања 

телекомуникационе опреме 

3,000,000 

1,500,000 1,800,000 532220 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

I 2018.-XII 2018. 
I 2018.-XII 

2018. 

I 2018.-XII 

2020. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 1,500,000 

2019. 1,500,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Ради редовног одржавања антенских стубова и антенске инсталације на локацијама контролно-мерних центара и даљински управљаних мерних станица. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговoра. 

1.2.7. 

Угоститељске услуге 

ОРН: 55310000-6 Услуживање у 

ресторанима и 55520000-1 Услуге 

достављања припремљених оброка 

950,000 

250,000 300,000 551010 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

IX 2018. XI 2018. 
XII 2018. - XI 

2019. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 250,000 

2019. 700,000 

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. 

1.2.8. 

Услуге посредовања при 

резервацији хотелског смештаја у 

земљи и иностранству и куповини 

авио карата ОРН: 63500000-4 Услуге 

путничких агенција и тур-оператера 

и услуге помоћи туристима 

13,000,000 
Отворени 

поступак 
III 2018. V 2018. 

VI 2018. - V 

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) Услуге посредовања при

резервацији хотелског смештаја у 

земљи 

2018. 750,000 
750,000 900,000 550741 

2019. 750,000 

2) Услуге посредовања при

резервацији хотелског смештаја у 

иностранству 

2018. 3,500,000 

3,500,000 4,200,000 550742 

2019. 2,600,000 

3) Услуге посредовања при

куповини авио карата за службена 

путовања у иностранство 

2018. 3,000,000 

3,000,000 3,600,000 550750 
2019. 2,400,000 

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. 

1.2.9. 

ТАГ уређаји за наплату путарине, са 

допунама путарине 

ОРН:63712210-8 Услуге наплате 

путарине на ауто путевима 

750,000 750,000 900,000 559320 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

I 2018. II 2018. XII 2018. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. Средства за 

набавку обезбеђена из прихода Агенције. 



2018. 750,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

У циљу ефикаснијег обављања теренских активности за потребе Агенције предвиђена је набавка ТАГ уређаја са допунама за путарине. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет страница и процене 

планираних службених путовања. 

1.2.10. 

Обезбеђење преносних капацитета 

за повезивање локација на којима се 

налази мерна опрема за надгледање 

РФ спектра, на три године ОРН: 

64221000-1 Услуге мрежног 

повезивања 

19,575,000 

2,025,000 2,430,000 533220 
Отворени 
поступак 

I 2018.  II 2018. 
II2018. - II 

2020. 

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. 

2018. 2,025,000 

2019. 5,850,000 

2020. 5,850,000 

2021. 5,850,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Све локације са мерном опремом за надгледање радио-фреквенцијског спектра треба да буду повезане ради преноса података до Центра управљања. Начин повезивања биће у складу  са техничким решењем изабраног понуђача. 
У складу са добијеним буџетским понудама. 

1.2.11. 

Услуга осигурања 4,550,000 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

VII 2018.  IX 2018. IX 2019. 

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 

2018. 50,000 50,000 60,000 552310 



2) Услуге осигурања запослених 

ОРН: 66511000-5 Услуге животног 

осигурања 

2018. 550,000 550,000 660,000 552410 V 2018. VII 2018. VII 2019. 

3) Услуге путног осигурања

ОРН: 66512000-2 Услуге осигурања 

од незгоде и услуге здравственог 

осигурања 

2018. 150,000 150,000 180,000 552420 II 2018. IV 2018. IV 2019. 

4) Услуге осигирања од 

аутоодговорности и каско 

осигурања моторних возила 

ОРН: 66514110-0 Услуге осигурања 

моторних возила 

2018. 2,000,000 2,000,000 2,400,000 552010 II 2018. IV 2018. IV 2019. 

5) Услуге осигурања опреме

ОРН: 66515200-5 Услуге осигурања 

имовине 

2018. 1,600,000 1,600,000 1,920,000 552020 V 2018. VII 2018. VII 2019. 

6) Услуге осигурања објеката

ОРН:  66515000-3 Услуге осигурања 

од штете или губитка 

2018. 200,000 200,000 240,000 552030 II 2018. IV 2018. IV 2019. 

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. (Уколико Ивковић  
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. 

Набавка осигурања објеката је неопходна ради умањења материјалних штета које могу да настану на објектима Агенције у случају пожара, удара грома, поплаве и слично. 
Процењена вредност набавке је утврђена према подацима добијеним од осигуравајућих друштава. 

1.2.12. 

Израда планских докумената за 

изградњу новог КМЦ Београд 

ОРН:71410000-5 Услуге просторног 

планирања 

6,000,000 

4,500,000 5,400,000 550720 
Отворени 

поступак 
III 2018. V2018. VI 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. 
2018. 4,500,000 

2019. 1,500,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

У складу са планом развоја Агенције, а у циљу изградње и формирања новог контролно-мерног центра на територији Београда, потребно је израдити планска документа. Процењена вредност набавке је утврђена на основу 
података добијених од Урбанистичког завода Београда као јединог пружаоца услуга на територији Београда. 



1.2.13. 

Израда планских докумената за 

изградњу новог КМЦ Војводина 

ОРН:71410000-5 Услуге просторног 

планирања 

6,000,000 

4,500,000 5,400,000 550720 
Отворени 

поступак 
VI 2018. VIII 2018. X 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. 

2018. 4,500,000 

2019. 1,500,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

У складу са планом развоја Агенције, а у циљу изградње и формирања новог контролно-мерног центра на територији Војводине, потребно је израдити планска документа. Процењена вредност набавке је утврђена на основу 
података добијених од Урбанистичког завода Београда. 

1.2.14. 

Услугe и терминали за потребе 

контроле телекомуникационих  

услуга и мрежа оператора - Телеком 

Србија сервиси   

ОРН: 71600000-4 Услуге техничког 

испитивања, анализе и консалтинга 

800,000 

400,000 480,000 539340 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

I 2018.-XII 2018. 
I 2018.-XII 

2018. 

I 2018.-XII 

2020. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 400,000 

2019. 400,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због потребе кoнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Свуда где је то потребно биће набављени 

кориснички терминални уређаји, СИМ картице итд. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а Агенција је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских 
комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК-а изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга. 

1.2.15. 

Услуге и терминали за потребе 

контроле телекомуникационих 

услуга и мрежа оператора - Теленор 

сервиси   

ОРН: 71600000-4 Услуге техничког 

испитивања, анализе и консалтинга 

800,000 

400,000 480,000 539340 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

I 2018.-XII 2018. 
I 2018.-XII 

2018. 

I 2018.-XII 

2020. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 400,000 

2019. 400,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због потребе koнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Свуда где је то потребно биће набављени 

кориснички терминални уређаји, СИМ картице итд. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а Агенција је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских 
комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК-а изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга. 

1.2.16. 

Услуге и терминали за потребе 

контроле телекомуникационих 

услуга и мрежа оператора - ВИП 

сервиси 

ОРН: 71600000-4 Услуге техничког 

испитивања, анализе и консалтинга 

800,000 

400,000 480,000 539340 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

I 2018.-XII 2018. 
I 2018.-XII 

2018. 
I 2018.-XII 

2020. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 400,000 

2019. 400,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због потребе koнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Свуда где је то потребно биће набављени 

кориснички терминални уређаји, СИМ картице итд. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а Агенција је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских 
комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК-а изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга. 

1.2.17. 

Мерење и анализа параметара 

квалитета мрежа мобилних 

оператора (Benchmarking), уз 

унапређење постојећег портала 

ОРН: 71600000-4 Услуге техничког 

испитивања, анализе и консалтинга 

11,250,000 

11,250,000 13,500,000 5507 
Отворени 

поступак 
III 2018. V 2018. X 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. 

2018. 11,250,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Поређење квалитета мрежа оператора мобилне телефоније. Обука запослених. Агенција ће наставити са активностима на упоредном мерењу квалитета мрежа што као крајњи резултат има повећање квалитета услуга које се 
пружају корисницима. 



1.2.18. 

Тест интегритета информационог 

система ОРН: 72000000-5 Услуге 

информационе технологије: 

саветодавне услуге, израда 

апликација, интернет и подршка   

1,200,000 

1,200,000 1,440,000 550790 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

II 2018.  III 2018.  
III 2018. - XII 

2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 1,200,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Провера безбедности интернет сајтова, чување угледа Агенције и националног ЦЕРТ-а 

1.2.19. 

Унапређење RATEL NetTest 

апликације 

ОРН: 72212000-4 Услуге 

програмирања апликацијског 

софтвера 

2,875,000 

2,875,000 3,450,000 550730 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

II 2018. III 2018. IV 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 
2018. 2,875,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Унапређење функционалности апликације постојеће апликације за мерење параметара квалитета мрежа. Обука запослених. Постојећу апликацију је потребно унапредити са новим функционалностима. 

1.2.20. 

Закуп оптичких влакана за три 

године: ОРН: 72400000-4 Услуге 

интернета 

5,700,000 

1,000,000 1,200,000 533210 
Отворени 
поступак 

I 2018. II 2018. II 2021. 

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. Закуп оптичких влакана, Београд

- Земун, интернет линк ка мрежи 

државних органа, на три године 

2018. 800,000 

2019. 2,000,000 

2020. 2,000,000 

2021. 0 

2. Појачавање капацитета оптичких 

влакана Ниш, интернет линк, на 

три године 

2018. 200,000 

2019. 350,000 

2020. 350,000 

2021. 0 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Вредност набавке је одређена на основу важећих уговора при чему су износи увећани због потребе за повећањем капацитета линкова. Интернет линк ка мрежи државних органа нопходан због поверљиве и поуздане размене 

података са државним органима а због нове надлежности Агенције у области инфромационе безбедности. Појачавање капацитета ка Нишу и Добановцима неопходно због имплеметације нових система и рада са тим локацијама 

у реалном времену. 



1.2.21. 

Услуга закупа интернета са 

изнајмљивањем сервера на 

локацији испоручиоца за период од 

три године ОРН: 72400000-4 Услуге 

интернета 

1,950,000 

750,000 900,000 533230/531240  

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

II 2018.  III 2018. VI 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 750,000 

2019. 600,000 

2020. 600,000 

2021. 0 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

За потребе вршења drive test и walk test мерења параметара квалитета услуге за Data сервисе у мрежама мобилних оператора, неопходно је набавити  наведену интернет везу и сервер који ће омогућити мерење параметара: HTTP 

Mean User Data Rate, HTTP IP Service Access Failure Ratio, HTTP IP Service Access Time, HTTP Session Failure Ratio, HTTP Sesion Time, Capacity test. 

1.2.22. 

Закуп оптичких влакана за 

повезивање даљинских станица, на 

три године ОРН: 72400000-4 Услуге 

интернета 

750,000 

533210 

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

X 2018.  XI 2018. XI 2018. 
Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

2018. 0 0 0 

2019. 250,000 

2020. 250,000 

2021. 250,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Омогућава несметан рад Агенције у обављању свакодневних активности и задатака. Набавка неопходна због рада система за мерење радио фреквентног опсега. Уговор истиче 3.1.2019. али се поступак мора спровести у 2018 

години. 

1.2.23. 

Ревизија регулаторних извештаја 

оператора са значајном тржишном 

снагом и финансијских извештаја 

РАТЕЛ-а  

9,800,000 

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  за 2017. годину 

ОРН: 79212500-8 Услуге 

рачуноводствене ревизије 

2018. 8,000,000 8,000,000 9,600,000 550331 I 2018 II 2018 X 2018 



2) Студија о прорачуну стопе WACC 

за 2017. годину за операторе са 

значајном тржишном снагом 

ОРН: 79200000-6 Рачуноводствене, 

ревизорске и пореске услуге 

2018. 1,100,000 1,100,000 1,320,000 550332 I 2018 II 2018 IV 2018 

3) Ревизија финансијских извештаја

РАТЕЛ  

ОРН: 79212300-6 Услуге обавезне 

ревизије 

2018. 700,000 700,000 840,000 550320 VII 2018 IX 2018 V 2019 

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 2017. 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 услуге ревизије финансијских извештаја РАТЕЛ-а за 2018.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. 

1.2.24. 

Ревизија регулаторног извештаја 

ЈПО по Правилнику о методологији 

формирања цена за УПУ ОРН: 

79212500-8 Услуге рачуноводствене 

ревизије 

4,000,000 

4,000,000 4,800,000 550333 
Отворени 

поступак 
VII 2018. VIII 2018. X 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. 

2018. 4,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 На основу члана 24. закона о поштанским услугама  дефинисана је обавеза  рачуноводственог раздвајања трошкова УПУ ЈПОдок је ревизија и контрола од стране Агенције предвиђена по Правилнику о методологији формирања 

цена за УПУ. 

1.2.25. 

Индикатори о употреби 

инфромационо комуникационих 

технологија у Републици Србији 

ОРН: 79300000-7 Услуге 

истраживања тржишта и привреде, 

анкетирање и статистички подаци 

3,190,000 

3,190,000 3,828,000 550781 
Члан 36. 

став 1. тачка 2) 
VIII 2018. IX 2018. III 2019. 

Примена члана 36. став 1. тачка 2) 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. 

2018. 3,190,000 

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. 

1.2.26. 

 Индикатори за индекс дигиталног 

друства (DESI) за 2017. годину ОРН: 

79300000-7 Услуге истраживања 

тржишта и привреде, анкетирање и 

статистички подаци 

600,000 
600,000 720,000 550781 

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

I 2018.  II 2018. V 2018.  

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 600,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Тразена набавка је неопходна да би се израчунао индекс дигиталног друштва - DESI за 2017. који се рачуна у свим земљама Европске уније и на основу којег се прави ранг листа земаља Европе према степену развијености 

дигиталног друштва. 

1.2.27. 

Услуге оглашавања  и информисања 

јавности  ОРН: 79341000-6 Услуге 

оглашавањa 

2,500,000 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

IX 2017. XI 2018. 
XII 2017 - XI 

2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 



2018. 500,000 500,000 600,000 535020 Агенције. 

2019. 2,000,000 

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. Поред тога, набавка је потребна ради остваривања задатака који произилазе из Закона о информационој 

безбедности, а односе се на едукацију, подизање свести јавности и превентивно информисање о информационој безбедности.Вредност је процењена на основу потрошње у претходној години, потребног обима услуга у складу са 
планираним промотивним кампањама, а на основу увида у ценовнике на интернету. 

1.2.28. 

Креирање система управљања 

радним учинком 

ОРН:79414000-9 Услуге саветовања 

у управљању кадровима 

2,650,000 

2,650,000 3,180,000 550772 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

III 2018. V 2018. X 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. Средства за 
набавку обезбеђена из прихода Агенције. 

2018. 2,650,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Набавка је неопходна у циљу увођењa система управљања радним учинком и контроле и праћења учинка. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података добијених од консултантских кућа. 

1.2.29. 

Услуге медијске архиве са 

мониторингом медија ОРН: 

79416000-3 Услуге у области односа 

са јавношћу 

1,500,000 

400,000 480,000 559330 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

VIII 2017 X 2018. 
XI 2018. - X 

2019. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

2018. 400,000 

2019. 1,100,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Услуге медијске архиве са мониторингом медија ису неопходне како би Агенција пратила догађања у области електронских комуникација и како би била у стању да на време уочи и одговори на медијске текстове и прилоге у 

којима се Агенција помиње или у којима се Агенцији јавно постављају поједина питања из њеног делокруга.Вредност је процењена на основу цена из  претходних година. 

1.2.30. 

Физичко-техничко обезбеђење 

новоизграђених станица за 

мониторинг РФ спектра, на две 

године 

ОРН:79710000-4 Услуге обезбеђења 

9,200,000 

3,550,000 4,260,000 550710 
Отворени 

поступак 
I 2018. III 2018. IV 2020. 

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. 

2018. 3,550,000 

2019. 3,650,000 

2020. 2,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

У циљу безбедног рада новоизграђених станица за мониторинг РФ спектра неопходно је набавити услугу физичко-техничког обезбеђења станица која укључује набавку опреме за обезбеђење локација са услугом периодичног 

обиласка станица и праћења инцидентних стања на локацијама. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података добијених са тржишта. 



1.2.31. 

Услуге штампарије (израда 

публикација, образаца и потрошног 

материјала офсет или дигиталном 
штампом)  ОРН: 79810000-5 Услуге 

штампања 

3,500,000 

2,000,000 2,400,000 550761 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

IV 2018. VI 2018. 
VII 2018. - VI 

2019. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 2,000,000 

2019. 1,500,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је потребна ради израде штампаних материјала (коверте, меморандуми, обрасци, папир за дозволе, материјал за писање, извештаји и др.) и публикација које издаје Агенција. 

1.2.32. 

Услуге дизајна за електронске и 

штампане материјале, израде 

прелома и припреме за штампу, 

израда мултимедијалних садржаја 

ОРН: 79820000-8 Услуге у вези са 

штампањем и 72413000-8 Услуге 

дизајна интернет страница 

3,000,000 

1,000,000 1,200,000 550762 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

IX 2018. IX 2018. 
X 2018. - IX 

2019. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 1,000,000 

2019. 2,000,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Услуге дизајна су потребе ради израде електронских материјала и мултимедијалних садржаја у циљу обавештавања и едукације јавности на теме у областима делокруга рада Агенције. Поред тога, набавка се спроводи и због 

потребе за преломом и графичком припремом материјала које ће Агенција објављивати у електронском и штампаном облику, а намењени су грађанима, привреди и релевантним институцијама и организацијама.  

1.2.33. 

Услуге организовања конференција 

и других догађаја 
4,500,000 

4,500,000 5,400,000 559310 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

I 2017. II 2018. III-XII 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 
ОРН: 79950000-8 Услуге 

организовања изложби, сајмова и 

конгреса 

2018. 4,500,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Набавка се спроводи ради организације међународних конференција која се одржавају у Београду, а чији је РАТЕЛ домаћин, као и других скупова у којима учествују представници шире заједнице.Вредност је процењена на 

основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на интернету. 

1.2.34. 

Услуга oбуке за запослене у области 

информационе безбедности и 

технологије 

ОРН: 80500000-9 Услуге обуке 

3,000,000 

3,000,000 3,600,000 550460 

Поступак јавне 

набавке мале 
вредности 

I 2018. II 2018. XII 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 
Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

2018. 3,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је потребна због обуке запослених који раде послове везане за Национални ЦЕРТ. 

1.2.35. 

Услуга систематских прегледа 

запослених 

ОРН: 85120000-6 Услуге лекарских 

ординација и сродне услуге 

1,800,000 

1,800,000 2,160,000 550010 

Поступак јавне 

набавке мале 

вредности 

VI 2018.  VIII 2018. XII 2018. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 
2018. 1,800,000 



Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради испуњавања обавеза предвиђених прописима о безбедности и заштити на раду. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години. 

1.2.36. 

Спољашње и унутрашње чишћење 

објекта КМЦ Београд 

ОРН: 90910000-9 Услуге чишћења 

800,000 

600,000 720,000 550210 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

I 2018. II 2018. III 2019. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.     

2018. 600,000 

2019. 200,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради стварања основних хигијенских услова за рад запослених и ради остваривања законских мера заштите . 

Процењена вредност набавке је утврђена на основу података добијених са тржишта. 

1.2.37. 

Спољашње и унутрашње чишћење 

објекта КМЦ Ниш 

ОРН: 90910000-9 Услуге чишћења 

800,000 

600,000 720,000 550210 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

I 2018. II 2018. III 2019. 

Објава на интернет сајту Наручиоца и на 

Порталу Управе за јавне набавке. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.     

2018. 600,000 

2019. 200,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради стварања основних хигијенских услова за рад запослених и ради остваривања законских мера заштите . 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података добијених са тржишта. 

1.3. РАДОВИ 51,500,000 

1.3.1. 

Периодично одржавање 

некатегорисаног приступног пута до 

КМЦ Ниш  

ОРН: 45233141 Радови на 

одржавању путева 

23,000,000 

23,000,000 27,600,000 532020 
Отворени 

поступак 
IV 2018. VI 2018. X 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. 

2018. 23,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Постојећи некатегорисани пут до објекта КМЦ Ниш је у лошем стању и у одређеним периодима године не омогућава безбедан и сигуран приступ запослених и контролно-мерних возила. Процењена вредност је утврђена на 

основу података добијених од предузећа за одржавање путева. 

1.3.2. 

Функционално унапређење 

инфраструктуре објеката КМЦ Ниш 

и КМЦ Београд, по партијама 

ОРН:3112000-0 Генераторски 

агрегати  

28,500,000 

28,500,000 34,200,000 532010 
Отворени 

поступак 
II 2018. IV 2018 IX 2018. 

Објава на Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа, интернет 

сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне 

набавке. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције 
2018. 28,500,000 

532020 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради функционалног унапређења инфраструктуре објеката КМЦ Београд и КМЦ Ниш. Потребно је набавити и уградити систем за непрекидно напајање, дизел-електрични агрегат (КМЦ Београд), мрежно 

разводно поље, климатизацију техничке собе, опрему постојећих антенских стубова, заштитну надстрешницу за мерно возило (КМЦ Београд),  поправити фасаду, испоручити и инсталирати челични решеткасти стуб од 36м 
(КМЦ Ниш), спречити појаву влаге, поправити напрслине и зауставити слегање објекта КМЦ Београд. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта. 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 



Редни број Предмет набавке/ОРН 

Процењена вредност Планирана средства у Финансијском плану за 

2018.годину 

Врста поступка 

Оквирни датум 

Напомена  
Укупно 

По годинама Износ без ПДВ Износ са ПДВ Конто Покретања поступка 
Закључења 

уговора 

Извршења 

уговора 

2. УКУПНО 253,000,000 

2.1. ДОБРА 234,865,000 

2.1.1. 

Гориво за дизел агрегате у КМЦ 

Ниш и КМЦ Београд 

ОРН: 09000000-3 Нафтни деривати, 

гориво, електрична енергија и други 

извори енергије 

490,000 

350,000 420,000 513110 
Члан 39. 

став 2. 
II 2018.  IV 2018. V 2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 350,000 

2019. 140,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Гориво је неопходно за рад дизел агрегата како би се обезбедио рад објеката КМЦ Београд и КМЦ Ниш и при нестанку електричне енергије. Процењена вредност је утврђена на основу потребних количина и цена на тржишту. 

2.1.2. 

Одећа и обућа за рад на терену ОРН: 

18000000-9 Одећа, обућа, пртљаг и 

прибор 

495,000 

495,000 594,000 512520 
Члан 39. 

став 2. 
I - II  2018. II - III 2018. II - IV 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

2018. 495,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

За потребе запослених у КМЦ - рад на терену. Потребно је набавити удобну, водонепроспусну одећу, обућу и други прибор за рад по сунцу, киши и снегу. 

2.1.3. 

Заштитна опрема 

ОРН:18100000-0 радна одећа, 

специјална радна одећа и прибор 

380,000 

380,000 456,000 512510 
Члан 39. 

став 2. 
I 2018. II 2018. III 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

2018. 380,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Заштитну опрему неопходно је набавити у складу са Актом о процени ризика на радном месту и радној околини у Агенцији. Процењена вредност набавке је утврђена на основу повећања броја запослених и претраге Интернет 

страница. 

2.1.4. Пригодни поклони 495,000 495,000 594,000 551330 
Члан 39. 
став 2. 

у току године 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   



 

ОРН: 18530000-3 Поклони и награде 2018. 495,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Пригодни поклони је потребно набавити за потребе репрезентације приликом састанака са високим представницима регулаторних агенција, државних институција и значајних оргнизација из Европе и света. 

2.1.5. 

Службени гласник Републике 

Србије 

ОРН: 22200000-2 Новине, ревије, 

периодичне публикације и часописи 

400,000 

400,000 480,000 559210 
Члан 7. 

став 1. тачка 1) 
VIII 2018. IX 2018. 

I 2019. - XII 
2020.  

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.  

2018. 400,000 

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. 

Стандарди ОРН: 22121000-4 

Техничке публикације  
150,000 

150,000 180,000 559230 
Члан 39. 
став 2. 

VIII 2018. IX 2018. IX 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

  2018. 150,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Неопходно у свакодневном раду Агенције 

2.1.7. 

Машина за коричење 

ОРН:30123000-7 Канцеларијске и 

пословне машине 

50,000 

50,000 60,000 515120 
Члан 39. 

став 2. 
II 2018. III 2018. IV 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

  2018. 50,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Набавка је потребна због замене постојеће машине која је за расход, а због задовољења пословних потреба. Вредност набавке је утврђена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету. 

2.1.8. 

Израда печата и штамбиља 

ОРН:30192151-4 Жигови и печати     
10,000 

10,000 12,000 539320 
Члан 39. 
став 2. 

II 2018. III 2018. III 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

  2018. 10,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Сектор за правне и опште послове исказао је потребу за израдом два печата за клаузуле извршности и правоснажности. 

2.1.9. 

Расветна опрема 

ОРН:31500000-1 Расветна опрема и 

електричне светиљке 

400,000 

300,000 360,000 515140 
Члан 39. 

став 2. 
II 2018. III 2018. IV 2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   
2018. 300,000 

  2019. 100,000 



 

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 услова за рад запослених. Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте 
малопродајне цене на Интернету. 

2.1.10. 

Набавка видео/аудио опреме за 

контролу квалитета сервиса са 

помоћном опремом  ОРН: 32321200-

1 Аудиовизуелна опрема 

290,000 

290,000 348,000 515020 
Члан 39. 

став 2. 
I - III 2018. II - VI 2018. IV - VIII 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 290,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка видео и аудио опреме за контролу квалитета телевизијских сигнала на локацијама КМЦ Београд, КМЦ Ниш и Палмотићева. 

2.1.11. 

Помоћна и пратећа опрема за возила 

ОРН:34000000-7 Опрема и помоћни 

производи за превоз 

490,000 
490,000 588,000 515110 

Члан 39. 
став 2. 

I 2018. II 2018. IV 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

  2018. 490,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

У циљу одржавања хигијене и безбедног коришћења возила у разним условима, неопходни су комплети крпа, четки, малих лопата за снег, каблова за стартовање возила и остало. Процењена вредност набавке је утврђена на 

основу претраге Интернет страница и информације са тржишта. 

2.1.12. 

Заставе за потребе Агенције 

ОРН: 35820000-8 Опрема за 

подршку 

40,000 

40,000 48,000 515130 
Члан 39. 
став 2. 

IV 2018. V 2018. VI 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

  2018. 40,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради редовне годишње замене дотрајалих застава на објектима контролно-мерних центара. Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету. 

2.1.13. 

Комплети опреме за аквизицију и 

проверу локација  ОРН: 38651600-9  
495,000 

495,000 594,000 515010 
Члан 39. 
став 2. 

III 2018. III 2018. III 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

  2018. 495,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

2 комплета пратеће опреме за КМЦ i oпште послове: користи се при техничким прегледима, истраживању сметњи, аквизицији нових локација, одржавању итд. ГПС ручни, двоглед са компасом,  дигитални фотоапарат, пуњач и 

пуњиве батерије, ласерски даљиномер, батеријска лампа, торба за смештај опреме. 

2.1.14. 

Канцеларијски намештај 

ОРН: 39000000-2 Намештај 

(укључујући канцеларијски), 

унутрашња опрема, уређаји за 

домаћинство (осим расвете) и 

средства за чишћење 

490,000 

490,000 588,000 023110 
Члан 39. 
став 2. 

III 2018. IV 2018. VI 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   2018. 490,000 



Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је потребна делом због замене постојећег канцеларијског намешаја (у КМЦ Београд и КМЦ Ниш) који је за расход, због задовољења нових пословних потреба, као и због набавке декоративних артикала за уређење 

канцеларија. Процењена вредност је утврђена на основу цена на тржишту. 

2.1.15. 

Средства за хигијену и чишћење 

ОРН: 39830000-9 Производи за 

чишћење 

300,000 

200,000 240,000 512010 
Члан 39. 
став 2. 

II 2018. III 2018. IV 2019. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

2018. 200,000 

2019. 100,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна за редовно одржавање хигијене објеката. 

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. 

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. 

2.1.16. 

Набавка и допремање воде за 

санитарну употребу у објекту КМЦ 

Ниш 

ОРН: 41000000-9 Прикупљена и 

пречишћена вода 

350,000 

150,000 180,000 539252 
Члан 39. 

став 2. 
VII 2018 VIII 2018. IX 2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

2018. 150,000 

2019. 200,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Набавка и допремање воде за санитарну употребу 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 бунар пресуши и неопходно је да се ауто-цистернама допрема вода у циљу обезбеђења услова за рад запослених, као и да би се омогућила противпожарна заштита објеката КМЦ-а у 
складу са прописима о заштити од пожара и у циљу одржавања хигијене и мера заштите на раду. 

Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету. 

2.1.17. 

Вода за пиће у балонима 

ОРН: 41110000 - Пијаћа вода 
250,000 

150,000 180,000 551320 
Члан 39. 
став 2. 

III 2018. IV 2018. V 2019. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

2018. 150,000 

2019. 100,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Вода за пиће у балонима је неопходна за коришћење од стране запослених и странака у седишту Агенције, КМЦ Ниш и КМЦ Добановци. Вредност набавке је утврђена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету. 

2.1.18. 

Електро-механичарски алат и 

прибор 

ОРН:42652000 - Електромеханички 

ручни алати 

490,000 

490,000 588,000 515020 
Члан 39. 

став 2. 
II 2018. III 2018. IV 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 490,000 



Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

У циљу одржавања и провере исправности уређаја и опреме на новоизграђеним локацијама за мониторинг РФ спектра, као и у објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш неопходан је комплет алата и мерача (волтметар, амперметар 
итд) са кутијама и торбама за ношење и складиштење. Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет страница. 

2.1.19. 

Заштитна метална каса 

ОРН: 44421000-7 Блиндирани или 

армирани сефови, гвоздене благајне 

и врата 

150,000 
Члан 39. 

став 2. 
I 2018. II 2018. III 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 150,000 150,000 180,000 023110 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради чувања поверљиве документације Агенције. Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету. 

2.1.20. 

Набавка уљаних радијатора 

ОРН:44621100-0 Радијатори 
60,000 

60,000 72,000 515150 
Члан 39. 

став 2. 
I 2018. I 2018.  II 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

2018. 60,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Грејна тела - уљани радијатори, су потребни ради индивидуалног догревања просторија  у којима није могуће постићи неопходну радну темепературу.. 
 Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету. 

2.1.21. 

Услуга брзе доставе поште, на три 

године 

ОРН: 64120000-3 Курирске услуге 

300,000 

90,000 108,000 531222 
Члан 39. 
став 2. 

I 2018. II 2018. II 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

2018. 90,000 

2019. 100,000 

2020. 100,000 

2021. 10,000 

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. 

2.1.22. 

Куповина земљишта за потребе 

изградње КМЦ Војводина и 

локација за мониторинг ОРН: 

70122200-4 Услуге куповине 

земљишта 

5,000,000 

5,000,000 6,000,000 015 
Члан 7. 

став 1. тачка 15) 
VI 2018. VIII 2018. XII 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   2018. 5,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради куповине земљишта за изградњу КМЦ Војводина и земљишта за изградњу станица за мониторинг РФ спектра и мерење нејонизујућег зрачења. Процењена вредност набавке је утврђена на основу 

података са тржишта.  



2.1.23. 

Закуп пословног простора у 

Београду, за период од три године 

ОРН: 70200000-3 Услуге давања 

сопствене имовине у најам или 

закуп 

218,750,000 

0 0 533010 
Члан 7. 

став 1. тачка 15) 
II 2018. IX 2018. I 2022. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

2018. 0 

2019. 68,750,000 

2020. 75,000,000 

2021. 75,000,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради закупа пословног простора за седиште Агенције. Процењена вредност набавке је утврђена на основу потреба за површином и структуром пословних просторија и цена закупа доступних на Интернету. 

2.1.24. 

Закуп непокретности за изградњу 

локација за мониторинг РФ спектра 

и мерење нејонизујућег зрачења   

ОРН: 70200000-3 Услуге давања 

сопствене имовине у најам или 

закуп  

3,750,000 

3,000,000 3,600,000 015  
Члан 7. 

став 1. тачка 15) 
II 2018. III 2018. XII 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

2018. 3,000,000 

2019. 750,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради закупа земљишта за изградњу станица за мониторинг РФ спектра и локација за сензоре за мерење нејонизујућег зрачења. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта и 

искуства из текуће године.   

2.1.25. 

Kвалификовани електронски 

сертификати ОРН:  72000000-5 

Услуге информационе технологије: 

саветодавне услуге, израда 

апликација, интернет и подршка 

300,000 

300,000 360,000 539330 
Члан 39. 

став 2. 
II 2018. III 2018. IV  2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 300,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Повећавање безбедности интернет сајта, екстерних и интерних размена података и комуникција. 

2.1.26. 

Софтвер за рачуноводство ОРН: 

72212443-6 Услуге израде софтвера 

за рачуноводство 

490,000 
490,000 588,000 0121 Члан 39. 

став 2. 

VII 2018. VIII 2018. IX 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 490,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Одржавање и унапређење функционалности софтвера. 

2.2. УСЛУГЕ 18,135,000 

2.2.1. 

Услуга фиксне телефоније за КМЦ 

Београд и КМЦ Ниш, на две године 

ОРН: 32550000-2 Телефонска опрема 

300,000 130,000 156,000 531210 
Члан 39. 

став 2. 
II 2018. III 2018. IV 2020. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   



2018. 130,000 

2019. 90,000 

2020. 80,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка услуге фиксне телефоније "SIP Trunking" ће омогућити да сваки од запослених има свој независан телефонски број. На тај начин би било омогућено да се, посредством фиксног телефона, директно позове сваки од 

запослених у центру.  Процењена вредност је утврђена на основу буџетске понуде. 

2.2.2. 

Одржавање телефонске централе, 

телефонске опреме и инсталација за 

КМЦ Београд и КМЦ Ниш, на две 

године 

ОРН: 50334000-5 Услуге поправке и 

одржавања опреме за жичану 

телефонију и жичану телеграфију 

150,000 

50,000 60,000 532240 
Члан 39. 

став 2. 
VII 2018, VIII 2018. VIII 2020. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 50,000 

2019. 50,000 

2020. 50,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Периодично одржавање,програмирање и евентуално проширење аутоматске централе као и одржавање телефонске опреме и инсталација у КМЦ је неопходно да би се омогућио поуздан рад телефонске  централе и правилно 
рутирање позива. Процењена вредност је утврђена на основу података пронађених посредством интернета. 

2.2.3. 

Одржавање система за контролу 

присуства на послу, на три године 

ОРН:  48000000-8 Програмски 

пакети и информациони системи 

210,000 

70,000 84,000 550773 
Члан 39. 

став 2. 
VI 2018. VII 2018. VII 2021. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

2018. 70,000 

2019. 70,000 

2020. 70,000 

2021. 0 



Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Прецизна и поуздана евиденција кретања запослених. Услед добијања надлежности националног ЦЕРТ, потребно је приступ канцеларијам Службе за информациону безбедност и технологију пооштрити и дефинисати нове 
процедуре улазака и изласка. 

2.2.4. 

Одржавање Софтвер за кадровску 

евиденцију, на три године 

ОРН:  48000000-8 Програмски 

пакети и информациони системи 

150,000 

50,000 60,000 550730 
Члан 39. 

став 2. 
VI 2018. VII 2018. VII 2021. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

2018. 50,000 

2019. 50,000 

2020. 50,000 

2021. 0 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка омогућава аутоматизацију посла у одржавању регистра запослених. 

2.2.5. 

Услуге одржавања и надоградња 

софтвера за магацинско пословање, 

на две године 

ОРН: 48430000 - Програмски пакет 

за управљање инвентаром  

200,000 

30,000 36,000 550730 
Члан 39. 

став 2. 
X 2018. XI 2018. XI 2020. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 30,000 

2019. 100,000 

2020. 70,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Набавка је неопходна ради продужења лиценци, одржавања и надоградње постојећег софтвера. Процењена вредност набавке је утврђена на основу уговора и реализације из претходних година. 

2.2.6. 

Уклањање старих возила из КМЦ 

Београд 

ОРН: 50190000-3 Услуге уништења 

возила 

200,000 

200,000 240,000 550700 
Члан 39. 
став 2. 

III 2018. IV 2018. V 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

2018. 200,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Поступак набавке уклањања старих возила из КМЦ Београд се врши јер су иста неупотребљива и онемогућавају безбедан и несметан рад запослених. Процењена вредност је утврђена на основу података са интернета. 

2.2.7. 

Одржавање телескопских стубова и 

антенске инсталације на мерним 

возилима OРН: 50330000 -7 Услуге 

одржавања телекомуникационе 

490,000 

245,000 294,000 532220 
Члан 39. 

став 2. 
у току године 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 245,000 



опреме 

2019. 245,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Ради редовног одржавања телескопских стубова и антенске инсталације на мерним возилима које користи Агенција. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговoра. 

2.2.8. 

Одржавање система видео надзора у 

КМЦ Београд 

ОРН: 50343000-1 Услуга поправке и 

одржавања видео опреме 

200,000 

50,000 60,000 532250 
Члан 39. 

став 2. 
X 2018. XI 2018. XI 2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   
2018. 50,000 

2019. 150,000 

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 уређаја. Процењена вредност набавке је утврђена на основу информација са тржишта, узимајући у 
обзир старост и карактеристике уређаја.   

2.2.9. 

Провера исправности и одржавања 

громобранске инсталације, провера 

исправности и одржавања система 

за дојаву о избијању пожара и 

електро инсталација за КМЦ 

Београд и КМЦ Ниш  

ОРН: 50413200-5 Услуге поправке и 

одржавања ватрогасне опреме 

     50532400-7 Услуге поправке и 

одржавања опреме за дистрибуцију 

електричне енергије  

300,000 

100,000 120,000 532250 
Члан 39. 

став 2. 
IX 2018. X 2018. X 2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

2018. 100,000 

2019. 200,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради испуњавања обавеза прописаних законом и подзаконским актима који уређују област заштите од пожара и безбедности и здравља на раду. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу уговора и реализације из претходних година.  

2.2.10. 

Eталонирање мерне опреме ОРН: 

50433000-9 Услуге калибрације 

(баждарења) 

250,000 
250,000 300,000 532220 

Члан 39. 

став 2. 
II 2018. IV 2018. 

V 2018.-XII 

2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 250,000 

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. 



 

2.2.11. 

Услуге одржавања апарата за 

еспресо кафу, на две године 

ОРН: 50532000-3 услуге поправке и 

одржавања електричних ypeђaja, 

апарата и припадајуће опреме 

300,000 

100,000 120,000 532270 
Члан 39. 

став 2. 
VI 2018. VII 2018. VII 2020. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.     2018. 100,000 

  2019. 150,000 

  2020. 50,000 

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.   

2.2.12. 

Одржавање система за беспрекидно 

напајање (УПС) у КМЦ Београд 

ОРН: 50532000-3 Услуге поправке и 

одржавања електричних уређаја, 

апарата и припадајуће опреме 

300,000 

150,000 180,000 532232 
Члан 39. 

став 2. 
X 2018. XI 2018. IV 2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 150,000 

2019. 150,000 

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 уређаја. Процењена вредност набавке је утврђена на основу информација са тржишта, узимајући у 

обзир старост и карактеристике уређаја.   

2.2.13. 

Редовно одржавање објекта КМЦ 

Београд 

ОРН:50700000-2 Услуге поправке и 

одржавања инсталација у зградама 

490,000 

300,000 360,000 532010 
Члан 39. 
став 2. 

V 2018. VI 2018. VI 2019. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

  2018. 300,000 

  2019. 190,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка одржавања КМЦ Београд је неопходна ради отклањања кварова, а како би се омогућило безбедно коришћење објеката и  стварање услова за рад запослених у Контролно-мерном центру. Процењена вредност набавке је 

утврђена  према потрошњи у претходним годинама и на основу ценовника доступних на Интернету. 

2.2.14. 

Одржавање клима уређаја у КМЦ 

Београд и КМЦ Ниш 

ОРН: 50730000-1 Успуге поправке и 

одржавања расхладних група 

200,000 

150,000 180,000 532260 
Члан 39. 
став 2. 

II 2018. III 2018. III 2019. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

2018. 150,000 



 

  2019. 50,000 

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 уређаја. Процењена вредност набавке је утврђена на основу уговора из предходних година и 
информација са тржишта, узимајући у обзир старост и карактеристике уређаја.   

2.2.15. 

Редовно одржавање објекта КМЦ 

Ниш 

ОРН:50700000-2 Услуге поправке и 

одржавања инсталација у зградама 

490,000 

300,000 360,000 532020 
Члан 39. 
став 2. 

V 2018. VI 2018. VI 2019. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

2018. 300,000 

  2019. 190,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка одржавања КМЦ Ниш је неопходна ради отклањања кварова, а како би се омогућило безбедно коришћење објеката и  стварање услова за рад запослених у Контролно-мерном центру. Процењена вредност набавке је 
утврђена  према потрошњи у претходним годинама, на основу ценовника доступних на Интернету. 

2.2.16. 

Редовно одржавање седишта 

Агенције у Палмотићевој број 2, 

Београд 

ОРН:50700000-2 Услуге поправке и 

одржавања инсталација у зградама 

490,000 

300,000 360,000 532030 
Члан 39. 

став 2. 
I 2018. II 2018. II 2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

2018. 300,000 

2019. 190,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради отклањања кварова насталих редовном употребом пословног простора, а како би се омогућило безбедно коришћење објекта и  стварање услова за рад запослених. Процењена вредност набавке је 
утврђена  према потрошњи у претходним годинама и на основу ценовника доступних на Интернету. 

2.2.17. 

Услуга пресељења у случају закупа 

новог пословног простора 

ОРН: 63521000-7 Услуге агенција за 

превоз терета 

490,000 

0 0 531010 
Члан 39. 
став 2. 

X 2018. XI 2018. II 2019. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.     2018. 0 

  2019. 490,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је потребна ради пресељења средстава Агенције у случају закупа новог пословног простора. Процењена вредност набавке је утврђена  на основу информација са тржишта и ценовника доступних на Интернету. 

2.2.18. Закуп паркинг места за смештај 120,000 120,000 144,000 539260 Члан 39. у току године Средства за набавку обезбеђена из прихода 



 

возила КМЦ Ниш у граду Нишу                          

ОРН: 63712400 Услуге паркирања 

2018. 120,000 

став 2. Агенције.   

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

За потребе превоза запослених из града Ниша до КМЦ Ниш на брду Камаре потребно је обезбедити паркинг за једно службено возило. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података добијених од пружалаца 

услуга. 

2.2.19. 

Стручни надзор над извођењем 

радова на одржавању приступног 

пута до објекта КМЦ Ниш 

ОРН: 71240000-2 Архитектонске, 

инжењерске услуге и услуге 

планирања 

400,000 

400,000 480,000 550720 
Члан 39. 

став 2. 
V 2018. VI 2018. X 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 400,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка услуге је неопходна ради стручног надзора радова на одржавању приступног пута до објекта КМЦ Ниш. Процењена вредност набавке је утврђена на основу информација са тржишта. 

2.2.20. 

Услуге вештачења 

ОРН: 71319000-7 Услуге вештачења 

400,000 

400,000 480,000 559120 
Члан 39. 

став 2. 
II 2018. III 2018. 

III 2018 - III 

2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018 400,000 

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 разјашњења 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.  

2.2.21. 

Услуга за потребе контроле ТК 

услуга и мрежа оператора - МВНО 

сервиси 

ОРН: 71600000-4 Услуге техничког 

испитивања, анализе и консалтинга  

250,000 

125,000 150,000 539340 
Члан 39. 

став 2. 
I 2018.-XII 2018. 

I 2018.-XII 

2018. 

I 2018.-XII 

2020. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 125,000 



 

2019. 125,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због потребе koнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Свуда где је то потребно биће набављени 
кориснички терминални уређаји, СИМ картице итд. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а Агенција је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских 

комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК-а изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга. 

2.2.22. 

Услуга за потребе контроле ТК 

услуга и мрежа оператора - СББ 

сервиси 

ОРН: 71600000-4 Услуге техничког 

испитивања, анализе и консалтинга 

250,000 

125,000 150,000 539344 
Члан 39. 

став 2. 
I 2018.-XII 2018. 

I 2018.-XII 

2018. 

I 2018.-XII 

2020. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 

2018. 125,000 

2019. 125,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због потребе koнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Свуда где је то потребно биће набављени 

кориснички терминални уређаји, СИМ картице итд. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а Агенција је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских 
комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК-а изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга. 

2.2.23. 

Услуга за потребе контроле ТК 

услуга и мрежа оператора - Орион 

сервиси 

ОРН: 71600000-4 Услуге техничког 

испитивања, анализе и консалтинга  

250,000 

125,000 150,000 539343 
Члан 39. 
став 2. 

I 2018.-XII 2018. 
I 2018.-XII 

2018. 
I 2018.-XII 

2020. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

2018. 125,000 

2019. 125,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због потребе koнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Свуда где је то потребно биће набављени 
кориснички терминални уређаји, СИМ картице итд. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а Агенција је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских 

комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК-а изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга. 

2.2.24. 

Услуга за потребе контроле ТК 

услуга и мрежа оператора - 

Глобалтел сервиси 

ОРН: 71600000-4 Услуге техничког 

испитивања, анализе и консалтинга  

250,000 

125,000 150,000 539345 
Члан 39. 
став 2. 

I 2018.-XII 2018. 
I 2018.-XII 

2018. 
I 2018.-XII 

2020. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

2018. 125,000 

2019. 125,000 



 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због потребе koнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих оператора и пружаоца медијских садржаја. Свуда где је то потребно биће набављени 

кориснички терминални уређаји, СИМ картице итд. Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. На основу члана 131. ЗЕК-а Агенција је овлашћена да врши мерења и испитивања рада електронских 

комуникационих мрежа и услуга и да на основу члана 109. ЗЕК-а изда обавештење потрошачима о понуђеном квалитету услуга. 

2.2.25. 

Кошење зелених површина, резање 

и уклањање грана у КМЦ Београд 

ОРН: 77300000-3 Услуге у области 

хортикултуре 

350,000 

250,000 300,000 550 
Члан 39. 

став 2. 
III 2018. IV 2018. IV 2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

  2018. 250,000 

  2019. 100,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због лакше проходности преко земљишта у кругу КМЦ Београд, због безбедности у смислу заштите од опасних инсеката и из естетских разлога. Такође, обавеза Агенције као корисника земљишта је да 

одржава проходним прилаз каналу за отпадне воде у Добановцима. Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника ЈКП Зеленило Београд. 

2.2.26. 

Кошење зелених површина, резање 

и уклањање грана у КМЦ Ниш 

ОРН: 77300000-3 Услуге у области 

хортикултуре 

120,000 

70,000 84,000 550 
Члан 39. 

став 2. 
III 2018. IV 2018. IV 2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   
  2018. 70,000 

  2019. 50,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због лакше проходности преко земљишта у кругу КМЦ Ниш, због безбедности у смислу заштите од опасних инсеката и из естетских разлога. Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника 
комуналних предузећа. 

2.2.27. 

Правне услуге 

ОРН: 79112000-2 Правно заступање 

3,000,000 

3,000,000 3,600,000 550110 
Члан 7. 

став 1. тачка 14) 
V 2018. VII 2018. 

VII 2018 - VII 

2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018 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 2018. години. У току је ревизија у 

једном судском спору веће вредности, а сагласно одредбама Закона о парничном поступку, у поступку по ревизији пуномоћник странке (у овом случају Агенције) може бити само адвокат. 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. 

2.2.28. 

Услуге књиговодствене агенције 

ОРН:79211100-7 Књиговодствене 

услуге 

490,000 
490,000 588,000 550310 

Члан 39. 
став 2. 

II 2018 III 2018 IV 2018 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 

2018. 490,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна због примене новог контног оквира  

2.2.29. 
Услуге анкетирања и испитивања 

јавног мњења 
450,000 450,000 540,000 536030   

Члан 39. 
став 2. 

II 2018. III 2018. IV - XII 2018.  
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   



ОРН: 79300000-7 Услуге 

истраживања тржишта и привреде, 

анкетирање и статистички подаци 

2018. 450,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка услуга је неопходна за планирање будућих активности везаних за едукацију јавности и припрему промотивних кампања у оквиру области за које је Агенција надлежна.Вредност је процењена на основу потреба из 
претходне године и упитом према фирмам које се бавим пружањем услуга овог типа.  

2.2.30. 

Услуге саветовања у области јавних 

набавки и ревизије спроведених 

поступака јавних набавки     

ОРН: 79418000 Услуге саветовања у 

области јавних набавки 

490,000 

400,000 480,000 550510 
Члан 39. 

став 2. 
II 2018. III 2018. II 2019. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

2018. 400,000 

2019. 90,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је потребна ради ради саветовања у вези са најсложенијим поступцима јавних набавки, као и ради ревизије спроведених поступака јавних набавки, у складу са Правилником о ближем уређењу поступка јавне набавке у 

РАТЕЛ. Вредност набавке је утврђена на основу цена за ову врсту услуга. 

2.2.31. 

Помоћ у изради информативних 

материјала Агенције 
350,000 

350,000 420,000 550760 
Члан 39. 
став 2. 

V 2017. VI 2018. VII - XII 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

ОРН: 79500000-9 Помоћне 

канцеларијске услуге 
2018. 350,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка услуга је неопходна за ради израде материјала у циљу информисања и едукације јавности, као и реализације кампања у оквиру области за које је Агенција надлежна.Вредност је процењена на основу обима потреба за 

израду материјала и просечним ценама радног сата. 

2.2.32. 

Услуге превођења 

ОРН: 79530000-8 Услуге превођења 

текста 79540000-1 Услуге усменог 

превођења 

400,000 

400,000 480,000 550550 
Члан 39. 

став 2. 
I 2018. II 2018. III-XII 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 400,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је неопходна ради превођења докумената страних држава и међународних организација са којима Агенција сарађује, превођења прописа Европске уније из области телекомуникација у процесу придруживања Србије 

ЕУ, као и превода релеватних докумената и материјала које доноси или припрема РАТЕЛ.Вредност је процењена на потребног обима услуга и на основу увида у ценовнике на интернету. 

2.2.33. 

Услуге посредовања омладинских и 

студентских задруга  

ОРН: 79600000-0 Услуге 

запошљавања 

450,000 

300,000 360,000 550771 
Члан 39. 
став 2. 

 II 2018. III 2018.  II 2019. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

2018. 300,000 

2019. 150,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Набавка је потребна ради ангажовања чланова омладинских и студентских задруга за повремене послове. Вредност набавке је утврђена на основу цена на тржишту. 



 

2.2.34. 

Услуга курсева страних језика 

ОРН: 80500000-9 Услуге обуке 

490,000 
490,000 588,000 550450 

Члан 39. 

став 2. 
 VI 2018.  VI 2018. 

IX 2018. - VI 

2019.  

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   2018. 490,000 

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. 

2.2.35. 

Семинари, конференције и стучно 

усавршавање из области 

телекомуникација ОРН: 8051000 

услуге специјалистичке обуке; 

80522000 образовни семинари за 

оспособљавање 

495,000 

495,000 594,000 550410 
Члан 39. 

став 2. 
у току године 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 495,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Обавеза запослених је да се стално стручно усавршавају, пратећи најновије измене прописа чији је крајњи циљ побољшање квалитета услуге. 

2.2.36. 

Учешће на семинирима које 

организује ИСС ОРН: 8051000 

услуге специјалистичке обуке; 

80522000 образовни семинари за 

оспособљавање 

100,000 

100,000 120,000 550410 
Члан 39. 
став 2. 

у току године 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   2018. 100,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Неопходни ради усавршавања у обављању посла оцењивања усаглашености РиТТ опреме.Процена вредности је утврђена на основу просечне висине накнаде за семинаре одржане у 2015. години и броја запосослених који је 

потребно да их прате.  

2.2.37. 

Семинари, конференције и стучно 

усавршавање из области 

поштанских услуга ОРН: 8051000 

услуге специјалистичке обуке; 

80522000 образовни семинари за 

оспособљавање 

490,000 

490,000 588,000 550410 
Члан 39. 

став 2. 
у току године 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 490,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Обавеза запослених је да се стално стручно усавршавају, пратећи најновије измене прописа чији је крајњи циљ побољшање квалитета услуге. 

2.2.38. 

Семинари, конференције и стучно 

усавршавање из области финансија 

ОРН: 8051000 услуге 

специјалистичке обуке; 

80522000 образовни семинари за 

оспособљавање 

200,000 

200,000 240,000 550410 
Члан 39. 

став 2. 
у току године 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 200,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Обавеза запослених је да се стално стручно усавршавају, пратећи најновије измене прописа чији је крајњи циљ побољшање квалитета услуге. 

2.2.39. 

Стручно усавршавање у области 

регулаторних послова у пољу 

електронских комуникација ОРН: 

8051000 услуге специјалистичке 

обуке; 

80522000 образовни семинари за 

оспособљавање 

490,000 

490,000 588,000 550530 
Члан 39. 

став 2. 
у току године 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 490,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

 Набавка је потребна ради обуке и усавршавања запослених у складу са најновијим дешавањима и трендовима на европском нивоу у домену регулације електронских комуникација и дигиталног тржишта.Упитом према фирмама 

које пружају такав тип услуге. 



2.2.40. 

Семинари, обука и стручно 

усавршавање из области права 

ОРН: 8051000 услуге 

специјалистичке обуке; 

80522000 образовни семинари за 

оспособљавање 

490,000 

490,000 588,000 550410 
Члан 39. 

став 2. 
у току године 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018 490,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Обавеза запослених је да се стално стручно усавршавају, пратећи најновије измене прописа чији је крајњи циљ побољшање квалитета услуге. Вредност набавке је утврђена на основу процене потреба и података о ценама 

добијених од стране пружалаца услуга.   

2.2.41. 

Семинари, обука и стручно 

усавршавање из области људских 

ресурса ОРН: 8051000 услуге 

специјалистичке обуке; 

210,000 

210,000 252,000 550410 
Члан 39. 

став 2. 
у току године 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018 210,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Обавеза запослених је да се стално стручно усавршавају, пратећи најновије измене прописа чији је крајњи циљ побољшање квалитета услуге. Вредност набавке је утврђена на основу процене потреба и података о ценама 

добијених од стране пружалаца услуга.   

2.2.42. 

Семинари, обука и стручно 

усавршавање из области јавних 

набавки ОРН: 8051000 услуге 

специјалистичке обуке; 

200,000 

200,000 240,000 550410 
Члан 39. 
став 2. 

у току године 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 2018 200,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Обавеза запослених је да се стално стручно усавршавају, пратећи најновије измене прописа чији је крајњи циљ побољшање квалитета услуге. Вредност набавке је утврђена на основу процене потреба и података о ценама 
добијених од стране пружалаца услуга.   

2.2.43. 

Семинари, обука и стручно 

усавршавање из области одржавања 

и управљања објектима ОРН: 

8051000 услуге специјалистичке 

обуке; 

60,000 

60,000 72,000 550410 
Члан 39. 

став 2. 
у току године 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018 60,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Обавеза запослених је да се стално стручно усавршавају, пратећи најновије измене прописа чији је крајњи циљ побољшање квалитета услуге. Вредност набавке је утврђена на основу процене потреба и података о ценама 

добијених од стране пружалаца услуга.   

2.2.44. 

Обука и стручно усавршавање из 

области преводилаштва ОРН: 

8051000 услуге специјалистичке 

обуке 

130,000 

130,000 156,000 550550 
Члан 39. 

став 2. 
у току године 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018 130,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Обавеза запослених је да се стално стручно усавршавају, пратећи најновије измене прописа чији је крајњи циљ побољшање квалитета услуге. Вредност набавке је утврђена на основу процене потреба и података о ценама 

добијених од стране пружалаца услуга.   

2.2.45. 

Семинари, конференције и стучно 

усавршавање из области 

инфромационих технологија 

ОРН: 8051000 услуге 

специјалистичке обуке; 

80522000 образовни семинари за 

оспособљавање 

490,000 

490,000 588,000 550410 
Члан 39. 
став 2. 

у току године 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције. 2018. 490,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Обавеза запослених је да се стално стручно усавршавају, пратећи најновије технологије у циљу побољшања квалитета услуге. 

2.2.46. 

Семинари, конференције и стучно 

усавршавање из области 

инфромационе безбедности 

ОРН: 8051000 услуге 

490,000 

490,000 588,000 550410 
Члан 39. 

став 2. 
у току године 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 490,000 



 

специјалистичке обуке; 

80522000 образовни семинари за 

оспособљавање 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Обавеза запослених је да се стално стручно усавршавају, пратећи најновије трендове и кретања у заштити система од напада и претњи, а у циљу побољшања квалитета услуге. 

2.2.47. 

Услуга оцене тежине болести 

запослених (медицинско вештачење) 

ОРН: 85120000-6 Услуге лекарских 

ординација и сродне услуге 

50,000 

40,000 48,000 559130 
Члан 39. 
став 2. 

II 2018. III 2018. II 2019. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

  2018. 40,000 

  2019. 10,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Набавка је потребна у складу са одредбама Правилника о раду, ради реализације финансијске подршке (солидарне помоћи) запосленима у случају дуже и теже болести. Процењена вредност набавке је утврђена на основу 

ценовника Института за медицину рада Србије. 

2.2.48. 

Чишћење од снега приступног пута 

до објекта КМЦ Ниш  

ОРН:90600000-3 Услуге чишћења и 

санитарне услуге у градским и 

сеоским срединама и сродне услуге 

250,000 

150,000 180,000 550230 
Члан 39. 
став 2. 

I 2018. II 2018. IV 2018. 
Средства за набавку обезбеђена из прихода 
Агенције.   

  2018. 150,000 

  2019. 100,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Чишћење снега са прилазног пута до КМЦ Ниш је неопходно у зимским месецима ради проходности пута. Вредност набавке је утврђена на основу података добијених од предузећа за одржавање путева. 

2.2.49. 

Био-хемијска анализа воде у 

локалној водоводној инсталацији 

КМЦ Ниш  

ОРН: 90700000-4 Услуге у области 

заштите животне средине 

50,000 
50,000 60,000 539251 

Члан 39. 

став 2. 
V 2018. V 2018. VI 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   

  2018. 50,000 

Разлог и оправданoст набавке;  

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Праћење исправности воде у локалној инсталацији КМЦ Ниш је неопходно јер се КМЦ Ниш налази на брду у руралном подручју и снабдева се водом из зиданог резервоара који се пуни изворском и атмосферским водама.  

Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету 

2.2.50. 

Дератизација и дезинсекција 

унутрашњих и спољашњих 

површина објеката КМЦ Београд и 

КМЦ Ниш 

ОРН: 90920000-2-Санитарне услуге 

на објектима 

120,000 120,000 144,000 539210 
Члан 39. 

став 2. 
X 2018. XI 2018. XII 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције.   



2018. 120,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Услуга дератизације и дезинсекције је неопходна због спречавања могућности појаве заразних болести и безбедности запослених. 
Процењена вредност је преузета на основу набавки из ранијих година. 

2.2.51. 

Пражњење септичке јаме у КМЦ 

Ниш 

ОРН: 90920000-2-Санитарне услуге 

на објектима 

100,000 

100,000 120,000 539220 
Члан 39. 

став 2. 
II 2018. III 2018. XII 2018. 

Средства за набавку обезбеђена из прихода 

Агенције. 2018. 100,000 

Разлог и оправданoст набавке; 

Начин утврђивања процењене 

вредности  

Услуга чишћења септичке јаме на локацији КМЦ Ниш је неопходна у циљу задовољавања хигијенских мера и обезбеђења функционисања самог објекта. Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са 

Интернета. 

УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ И НАБАВКЕ НА 

КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

704,969,110 

2018 382,397,110 

2019 145,538,000 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

2020 95,708,000 

2021 81,326,000 

Драган Ковачевић 



Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

 ОБРАЗАЦ  A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ  ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

  (осим у поступку јавне набавке мале вредности) 

  Година: 2017; Квартал: 1

Ред.
Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара

Подаци о изабраном добављачуПодаци о  поступку и предмету јавне набавке
бр.

Подаци о понуди

1

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: yслуге – Повећање капацитета интернет линка, обликованe по партијама: Партија I – 

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

Београд, Србија

Назив добављача: Телеком Србија а.д.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-25/16 ОРН: 32412110

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17162543

Датум уговора: 04.01.20172900

354

430

2

21-02-4042-25/16-22

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

2

Предмет: добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска)

Опис: Рачунари и рачунарска опрема, Партија II – бежичне приступне тачке; Београд, Србија

Назив добављача: „Comtrade System Integration" д.о.о.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-20/16 ОРН: 30200000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17335847

Датум уговора: 05.01.2017270

243

292

3

21-02-4042-20/16-28

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

3

Предмет: добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска)

Опис: Рачунари и рачунарска опрема, Партија III – рачунари Београд, Србија

Назив добављача: „Comtrade System Integration" д.о.о.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-20/16 ОРН: 30200000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17335847

Датум уговора: 05.01.20173530

3460

4152

5

21-02-4042-20/16-29

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:



4

Предмет: добра, друга добра

Опис: Електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних податакаПартија I – 

стручни часописи „Буџет“ и „Ревизор“ од издавача „ИПЦ Информативно Пословни Центар“ 

д.о.о., Београд, Вишеградска 6/II – по 1 (једна) претплата за 2017. годину

Београд, Србија

Назив добављача: „ИПЦ — Информативно пословни центар" д.о.о.

Седиште:

Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за

 подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење 

УЈН бр: 404-02-3480/16

Интерни број набавке: 1-02-4044-4/16 ОРН: 22200000

Тип набавке:

Трошкови:

07463600

Датум уговора: 05.01.201790

82

90

1

21-02-4044-4/16-12

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

5

Предмет: добра, друга добра

Опис: Електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних података Београд, Србија

Назив добављача: „Cekos In" д.о.о.

Седиште:

Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за

 подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење 

УЈН бр: 404-02-3480/16

Интерни број набавке: 1-02-4044-4/16 ОРН: 22200000

Тип набавке:

Трошкови:

17064444

Датум уговора: 05.01.2017250

227

250

1

21-02-4044-4/16-13

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

6

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Повећање капацитета интернет линка, Партија II - Обезбеђење преносних капацитета за 

повезивање локација за мониторинг РФ спектра, на две године

Beograd, Србија

Назив добављача: Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д..

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-25/16 ОРН: 32412110

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17162543

Датум уговора: 18.01.2017620

46

54

1

21-02-4042-25/16-24

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

7

Предмет: добра, горива и мазива

Опис: Гориво и гасно уље за ложење  Нови Сад, Србија

Назив добављача: НИС ад Нови Сад

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-19/16 ОРН: 09130000

Тип набавке:

Трошкови:

20084693

Датум уговора: 09.02.20179000

9000

10800

1

11-02-4042-19/16-15

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

8

Предмет: радови, други грађевински радови и радови специјалних струка

Опис: Реконструкција водоводне мреже и противпожарне мреже у КМЦ у Добановцима Београд, Србија

Назив добављача: Термо тим д.о.о.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-17/16 ОРН: 45343000

Тип набавке:

Трошкови:

17541064

Датум уговора: 10.02.20175500

4150

4980

3

21-02-4042-17/16-27

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:



9

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: услуга – израда интернет презентације Агенције са одржавањем на 3 три године Нови Сад, Србија

Назив добављача: ФСД ДОО НОВИ САД

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-24/16 ОРН: 72212200

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

20688521

Датум уговора: 22.02.20171000

892

1074

2

21-02-4042-24/16-16

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

10

Предмет: добра, рачунарска опрема (хардверска и софтверска)

Опис: Рачунари и рачунарска опрема– штампачи Београд, Србија

Назив добављача: „AIGO BUSINESS SYSTEM" д.о.о.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-28/16 ОРН: 30200000

Тип набавке:

Трошкови:

20362472

Датум уговора: 06.03.2017720

653

784

2

21-02-4042-28/16-19

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

23880

19107

22906

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Укупна процењена вредност у хиљадама динара:

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара:

Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара:

др Владица Тинтор



ОБРАЗАЦ  А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Уговорена вредност 

без ПДВ-а након 

измене (у хиљадама 

динара)

Разлог измене
Редни

Интерни број 

набавкеброј

Датум 

уговора

Интерни број 

уговора

Назив добављача Датум 

измене

Уговорена вредност 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)

 Година: 2017; Квартал: 1

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

1

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



Вредност извршења 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)
Разлог неизвршења уговора

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Редни
Интерни број 

набавкеброј

Датум 

уговора

Интерни број 

уговора

Назив добављача

Датум 

извршења/ 

неизвршења

Уговорена вредност 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)

 Година: 2017; Квартал: 1

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

услуга – ревизија финансијских извештаја РАТЕЛ

279 21.03.20171 1-02-4042-14/161-02-4042-14/16-15 „Ревизорска кућа - Аудитор" д.о.о. 

Београд

27923.09.2016

Мерни инструменти, Партија  I – Векторски анализатор мреже

2448 13.02.20172 1-02-4042-10/161-02-4042-10/16-20 ИБИС инструментс доо 244812.10.2016

Рачунарска опрема

1070 09.02.20173 1-02-4042-20/161-02-4042-20/16-27 „МДС информатички инжењеринг" 

д.о.о.

107028.12.2016

Рачунари и рачунарска опрема, Партија II – бежичне приступне тачке;

243 23.01.20174 1-02-4042-20/161-02-4042-20/16-28 „Comtrade System Integration" д.о.о. 24305.01.2017

Рачунари и рачунарска опрема, Партија III – рачунари

3460 21.02.20175 1-02-4042-20/161-02-4042-20/16-29 „Comtrade System Integration" д.о.о. 345805.01.2017

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



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

Редни
Укупна вредност 

Укупан број Врста предмета

(у хиљадама динара)
закључених уговора

I VIIIII

број
закључених уговора без ПДВ-а

Укупна вредност 

(у хиљадама динара)

VI

закључених уговора са ПДВ-ом
Укупна процењена вредност

IV

(у хиљадама динара)јавне набавке

 Година: 2017; Квартал: 1

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

1 добра 4 5000 60005132

2 услуге 3 3440 41234100

3 радови 1 710 8511900

8 9150 10974УКУПНО 11132

Место и датум:

Печат

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 јавне набавке мале вредности
 јавних набавки (без поступка јавне 

набавке мале вредности)

Исход поступака јавних набавки

Број поступака

Табела 1

 Година: 2017; Квартал: 1

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

Успешно спроведени 9 8

Обустављени 0 1

Поништени у целини 0 0

Табела 2

9 9УКУПНО

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор

 Врста поступка Предмет набавке Врста 

предмета

Процењена Разлог обуставе

Опис разлога/поништењавредностОпис предмета Ред.

поступка

III VI VII VIIIVI II IV 

бр. у хиљадама динјавне набавке

2 поступак јавне набавке 

мале вредности

добра друга добра Стручна литература, Партију 

1— Коментар Закона о стечају

7 остало није пристигла нити једна 

понуда

7УКУПНО



ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ  ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни
Укупна вредност Укупан број 

Основ за изузеће

(у хиљадама динара)

закључених уговора

I VIIIII

број
закључених уговора без ПДВ-а

Укупна вредност 

(у хиљадама динара)

VI

закључених уговора са ПДВ-ом

 Процењена вредност 

(у хиљадама динара)

IV

закључених уговора 

 Година: 2017; Квартал: 1

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

39.2. - набавке чија вредност није већа од доњег лимита

за јавне набавке мале вредности

1 6 1536 18431585

6 1536 1843УКУПНО

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:

1585

др Владица Тинтор

НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- закључени уговори:

 Година: 2017; Квартал: 1



Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

 ОБРАЗАЦ  A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ  ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

  (осим у поступку јавне набавке мале вредности) 

  Година: 2017; Квартал: 2

Ред.
Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара

Подаци о изабраном добављачуПодаци о  поступку и предмету јавне набавке
бр.

Подаци о понуди

1

Предмет: услуге, услуге рачуноводства, ревизије и вођења књига

Опис: Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом и финансијских 

извештаја РАТЕЛ-а

Београд, Србија

Назив добављача: ЕRNST&YOUNG

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-3/ 17 ОРН: 79200000

Тип набавке:

Трошкови:

1755270

Датум уговора: 28.04.201710900

495

594

2

2

495286

1-02-4042-3/ 17-21

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

2

Предмет: услуге, услуге рачуноводства, ревизије и вођења књига

Опис: Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом и финансијских 

извештаја РАТЕЛ-а

Београд, Србија

Назив добављача: PricewaterhouseCooper

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-2/17 ОРН: 79212500

Тип набавке:

Трошкови: 0

17147862

Датум уговора: 08.05.201710900

8037

9645

1

2

8037887

1-02-4042-2/17-10

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

3

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке

Опис: Услуга oдржавањa система за складиштење података за три године Београд, Србија

Назив добављача: АSSECO SEE

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-1/17 ОРН: 50312000

Тип набавке:

Трошкови:

07432461

Датум уговора: 15.05.201710500

9738

11686

2

2

9738580

1-02-4042-1/17-11

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:



4

Предмет: радови, опште грађевински радови

Опис: Радови на адаптацији и санацији објекта КМЦ Ниш и КМЦ Добановци, спољњем уређењу 

локације и изградњи телекомуникационог стуба са припадајућом опремом

Београд, Србија

Назив добављача: Кодар инжењеринг д.о.о.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-4/17 ОРН: 45000000

Тип набавке:

Трошкови: 0

20013826

Датум уговора: 24.05.201733475

32899

39479

2

2

32899830

1-02-4042-4/17-20

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

5

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини

 авио карата

Београд, Србија

Назив добављача: OMEGA TRAVEL

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-11/17 ОРН: 63500000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови: 0

20096268

Датум уговора: 13.06.20179700

1300

1560

3

2

1300000

1-02-4042-11/17 -32

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

6

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини

 авио карата

Београд, Србија

Назив добављача: Jet Travel

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-11/17 ОРН: 63500000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови: 0

06439667

Датум уговора: 13.06.20179700

4400

5280

4

2

4400000

1-02-4042-11/17-33

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

7

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и иностранству и куповини

 авио карата

Београд, Србија

Назив добављача: Jet Travel

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-11/17 ОРН: 63500000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови: 0

06439667

Датум уговора: 13.06.20179700

4000

4800

5

2

4000000

1-02-4042-11/17-34

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

8

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке

Опис: Одржавање документ менаџмент система за две године Београд, Србија

Назив добављача: ASSECO SEE doo Beograd

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-8/17 ОРН: 72210000

Тип набавке:

Трошкови: 0

07432461

Датум уговора: 15.06.201712600

12320

14785

1

2

12320986

1-02-4042-8/17-12

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:



9

Предмет: добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и 

сл.)

Опис: Унапређење  постојећег мерног возила опремом за мерење параметара квалитета сервиса 

мобилне телефоније

Беч, Аустрија

Назив добављача: „ROHDE&SCHWARZ" OSTERREICH Ges.m.b.H.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-5/17 ОРН: 38341300

Тип набавке:

Трошкови: 0

FN 101874 s

Датум уговора: 19.06.201714200

14087

16905

2

2

14087782

1-02-4042-5/17-22

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

10

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних оператора са 

израдом WEB портала (Benchmarking)

Београд, Србија

Назив добављача: CRONY DOO BEOGRAD и Systemics-PAB Sp. z о.о.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-6/17 ОРН: 71600000

Тип набавке:

Трошкови: 0

07768133

Датум уговора: 19.06.201713000

11171

13406

4

2

11171988

1-02-4042-6/17 -30

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

134675

98447

118140

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Укупна процењена вредност у хиљадама динара:

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара:

Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара:

др Владица Тинтор



ОБРАЗАЦ  А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Уговорена вредност 

без ПДВ-а након 

измене (у хиљадама 

динара)

Разлог измене
Редни

Интерни број 

набавкеброј

Датум 

уговора

Интерни број 

уговора

Назив добављача Датум 

измене

Уговорена вредност 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)

 Година: 2017; Квартал: 2

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

1

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



Вредност извршења 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)
Разлог неизвршења уговора

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Редни
Интерни број 

набавкеброј

Датум 

уговора

Интерни број 

уговора

Назив добављача

Датум 

извршења/ 

неизвршења

Уговорена вредност 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)

 Година: 2017; Квартал: 2

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

Остава архивске грађе

3398 30.04.20171 1-02-4042-6/141-02-4042-6/14-10 Универзитетска библиотека 

"Светозар Марковић"

347921.04.2014

Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и 

иностранству и куповини авио карата, Партија II – Услуге посредовања 

при резервацији хотелског смештаја у иностранству

4000 06.06.20172 1-02-4042-11/161-02-4042-11/16-25 „Предузеће TTI д.о.о." 399208.06.2016

Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и 

иностранству и куповини авио карата, Партија I – Услуге посредовања 

при резервацији хотелског смештаја у земљи

1200 06.06.20173 1-02-4042-11/161-02-4042-11/16-26 „Предузеће TTI д.о.о." 112508.06.2016

Канцеларијски материјал и тонери, Партија II - Тонери;

4000 10.06.20174 1-02-4042-6/161-02-4042-6/16-17 „AIGO business system d.o.o." 388510.06.2016

Услуге посредовања при резервацији хотелског смештаја у земљи и 

иностранству и куповини авио карата, Партија III – Услуге посредовања 

при куповини авио карата за службена путовања у иностранство.

3500 23.06.20175 1-02-4042-11/161-02-4042-11/16-33 JET TRAVEL DOO Beograd 348923.06.2016

Студије изводљивости у области електронских комуникација

4970 30.06.20176 1-02-4045-1/161-02-4045-1/16-10 Универзитет у Београду - 

Електротехнички факултет

497026.08.2016

Мерни инструменти

24846 26.05.20177 1-02-4042-21/161-02-4042-21/16-15 „IBIS-INSTRUMENTS d.o.o." 2489528.11.2016

Реконструкција водоводне мреже и противпожарне мреже у КМЦ у 

Добановцима

4150 23.06.20178 1-02-4042-17/161-02-4042-17/16-27 Термо тим д.о.о. 415010.02.2017

Рачунари и рачунарска опрема– штампачи

653 05.04.20179 1-02-4042-28/161-02-4042-28/16-19 „AIGO BUSINESS SYSTEM" д.о.о. 65306.03.2017

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



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

Редни
Укупна вредност 

Укупан број Врста предмета

(у хиљадама динара)
закључених уговора

I VIIIII

број
закључених уговора без ПДВ-а

Укупна вредност 

(у хиљадама динара)

VI

закључених уговора са ПДВ-ом
Укупна процењена вредност

IV

(у хиљадама динара)јавне набавке

 Година: 2017; Квартал: 2

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

1 добра 4 8503 102049400

2 услуге 9 13750 1616615890

3 радови 0 0 00

13 22253 26370УКУПНО 25290

Место и датум:

Печат

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



 јавне набавке мале вредности
 јавних набавки (без поступка јавне 

набавке мале вредности)

Исход поступака јавних набавки

Број поступака

Табела 1

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 Година: 2017; Квартал: 2

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

Успешно спроведени 13 8

Обустављени 0 0

Поништени у целини 0 0

Табела 2

13 8УКУПНО

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор

 Врста поступка Предмет набавке Врста 

предмета

Процењена Разлог обуставе

Опис разлога/поништењавредностОпис предмета Ред.

поступка

III VI VII VIIIVI II IV 

бр. у хиљадама динјавне набавке

УКУПНО



ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ  ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни
Укупна вредност Укупан број 

Основ за изузеће

(у хиљадама динара)

закључених уговора

I VIIIII

број
закључених уговора без ПДВ-а

Укупна вредност 

(у хиљадама динара)

VI

закључених уговора са ПДВ-ом

 Процењена вредност 

(у хиљадама динара)

IV

закључених уговора 

 Година: 2017; Квартал: 2

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

7.1.15) - прибављање или закуп земљишта, постојећих

зграда или друге непокретне имовине и права у вези са

њима;

1 4 6701 67016701

39.2. - набавке чија вредност није већа од доњег лимита

за јавне набавке мале вредности

2 13 1425 17101561

17 8126 8411УКУПНО

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:

8262

др Владица Тинтор

НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- закључени уговори:

 Година: 2017; Квартал: 2



Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

 ОБРАЗАЦ  A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ  ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

  (осим у поступку јавне набавке мале вредности) 

  Година: 2017; Квартал: 3

Ред.
Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара

Подаци о изабраном добављачуПодаци о  поступку и предмету јавне набавке
бр.

Подаци о понуди

1

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Закуп оптичких влакана за три године, по партијама Београд, Србија

Назив добављача: „Телеком Србија" а.д.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-7/17 ОРН: 70000000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17162543

Датум уговора: 07.07.201713200

315

378

1

21-02-4042-7/17-21

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

2

Предмет: услуге, услуге ваздушног превоза путника и робе (осим превоза поште)

Опис: Изградња  мреже станица за мониторисање РФ спектра, сензора за мерење нејонизујућег 

зрачења, на три године

Београд, Србија

Назив добављача: Конзорцијум КОДАР ИИЖЕЊЕРИИГ Д.О.О. 

БЕОГРАД и ЕИЕРГОМОИТАЖА Д.О.О. БЕОГРАД

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-14/17 ОРН: 45000000

Тип набавке:

Трошкови:

20013826

Датум уговора: 11.07.2017297794

70036

84043

1

21-02-4042-14/17-39

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

3

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Закуп оптичких влакана за три године, по партијама Београд, Србија

Назив добављача: Орион телеком

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-7/17 ОРН: 70000000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17309013

Датум уговора: 14.07.201713200

824

989

2

21-02-4042-7/17-20

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:



4

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Закуп оптичких влакана за три године, по партијама Београд, Србија

Назив добављача: Orion telekom

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-7/17 ОРН: 70000000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17309013

Датум уговора: 14.07.201713200

392

471

4

21-02-4047-7/17-19

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

5

Предмет: добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и 

сл.)

Опис: Мерна и лабораторијска опрема и антенски системи Београд, Србија

Назив добављача: „TELEFONKABL" а.д.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-9/17 ОРН: 38300000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

07016786

Датум уговора: 18.07.201727835

2687

3224

1

21-02-4042-9/17-23

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

6

Предмет: добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и 

сл.)

Опис: Мерна и лабораторијска опрема и антенски системи Београд, Србија

Назив добављача: „Веl Systems" д.о.о.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-9/17 ОРН: 34999100

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17071238

Датум уговора: 18.07.201727835

591

709

4

21-02-4042-9/17-24

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

7

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Услуге штампарије (израда публикација, образаца и потрошног материјала офсет или 

дигиталном штампом)

Београд, Србија

Назив добављача: „ГРАФИК ЦЕПТАР" д.о.о.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-13/17 ОРН: 79800000

Тип набавке:

Трошкови:

20122994

Датум уговора: 24.07.20174800

4800

5760

2

21-02-4042-13/17-20

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

8

Предмет: добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и 

сл.)

Опис: Мерна и лабораторијска опрема и антенски системи Беч, Србија

Назив добављача: „ROHDE SCHWARZ" OSTERREICH Ges.m.b.H.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-9/17 ОРН: 32352000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

FN 101874 s

Датум уговора: 24.07.201727835

8882

10659

1

21-02-4042-9/17-25

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:



9

Предмет: добра, техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и 

сл.)

Опис: Мерна и лабораторијска опрема и антенски системи Београд, Србија

Назив добављача: „IBIS INSTRUMENTS" д.о.о.,

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-9/17 ОРН: 38300000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17146165

Датум уговора: 26.07.201727835

15000

18000

2

21-02-4042-9/17-22

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

10

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке

Опис: Сервисирање мерне опреме, на две године Београд, Србија

Назив добављача: SYSTEM ONE doo

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-12/17 ОРН: 50330000

Тип набавке:

Трошкови:

20231165

Датум уговора: 31.08.201711700

43

52

4

21-02-4042-12/17-31

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

11

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке

Опис: Одржавање система ЦБПБ (мобилна и фиксна) за три године Београд, Србија

Назив добављача: „ASSECO SEE" д.о.о.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-17/17 ОРН: 72210000

Тип набавке:

Трошкови:

07432461

Датум уговора: 06.09.201733000

32452

38943

1

21-02-4042-17/17-10

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

12

Предмет: услуге, услуге рачуноводства, ревизије и вођења књига

Опис: Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном снагом и финансијских 

извештаја РАТЕЛ-а

Београд, Србија

Назив добављача: АУДИТОР ДОО Београд

Седиште:

Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за

 подношење понуда, по члану 36.1.3), мишљење 

УЈН бр: 1

Интерни број набавке: 1-02-4044-2/17 ОРН: 79212300

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17233165

Датум уговора: 29.09.201710900

204

245

5

21-02-4044-2/17-25

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

509134

136226

163473

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Укупна процењена вредност у хиљадама динара:

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара:

Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара:

др Владица Тинтор



ОБРАЗАЦ  А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Уговорена вредност 

без ПДВ-а након 

измене (у хиљадама 

динара)

Разлог измене
Редни

Интерни број 

набавкеброј

Датум 

уговора

Интерни број 

уговора

Назив добављача Датум 

измене

Уговорена вредност 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)

 Година: 2017; Квартал: 3

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

1

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



Вредност извршења 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)
Разлог неизвршења уговора

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Редни
Интерни број 

набавкеброј

Датум 

уговора

Интерни број 

уговора

Назив добављача

Датум 

извршења/ 

неизвршења

Уговорена вредност 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)

 Година: 2017; Квартал: 3

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

Одржавање рачунара ван гарације

1200 08.07.20171 1-02-4042-13/141-02-4042-13/14-18 САГА 120008.07.2014

Одржавање штампача, скенера, мултифункционалних уређаја и 

фотокопир апарата, ван гарације

1200 08.07.20172 1-02-4042-13/141-02-4042-13/14-19 Ekspert company 120008.07.2014

Повезивање локација седишта РАТЕЛ-а, улица Вишњићева 8, Београд H 

КМЦ Добановци, улица Угриновачке 66 за пренос података преко преко 

L2VPN Е-вода, за три године

3550 31.07.20173 1-02-4042-2/141-02-4042-2/14-47 Телеком Србија 355011.07.2014

Закуп оптичких влакана на локацији КМЦ Ниш, Широке падине 66 и 

услуга приступа интернету преко закупљеник оптичкик влакана,на период

 од три године

334 31.07.20174 1-02-4042-2/141-02-4042-2/14-48 Телеком Србија 33411.07.2014

Услуге штампања, израде прелома и припреме за штампу

4500 21.08.20175 1-02-4042-11/141-02-4042-11/14-21 Maxnova 450022.08.2014

Компјутерски софтвер - Продужење подршке софтвера Eset Nod32 

антивирус

679 25.09.20176 1.1.27.1-02-4042-10/151-02-4042-10/15-40 EXTREME 67923.06.2015

Компјутерски софтвер - Продужење подршке АТДИ софтвера

12847 29.09.20177 1-02-4042-10/151-02-4042-10/15-41 Ирител 1284723.06.2015

Одржавање система ЦБПБ (мобилна и фиксна) за 2 године (без 

обнављања хардвера)

28774 03.08.20178 1.2.14.1-02-4042-16/15-14 ASSECO SEE д.о.о. Београд 2877404.08.2015

Повећање капацитета интернет линка, Партија II - Обезбеђење преносних 

капацитета за повезивање локација за мониторинг РФ спектра, на две 

46 31.07.20179 1-02-4042-25/161-02-4042-25/16-24 Предузеће за телекомуникације 

Телеком Србија а.д..

4618.01.2017



године

Ревизија регулаторних извештаја оператора са значајном тржишном 

снагом и финансијских извештаја РАТЕЛ-а

495 22.08.201710 1-02-4042-3/ 171-02-4042-3/ 17-21 ЕRNST&YOUNG 49528.04.2017

Закуп оптичких влакана за три године, по партијама

824 02.08.2017 раскид уговора11 1-02-4042-7/171-02-4042-7/17-20 Орион телеком14.07.2017

Закуп оптичких влакана за три године, по партијама

392 02.08.2017 раскид уговора12 1-02-4042-7/171-02-4047-7/17-19 Orion telekom14.07.2017

Мерна и лабораторијска опрема и антенски системи

2687 26.09.201713 1-02-4042-9/171-02-4042-9/17-23 „TELEFONKABL" а.д. 268718.07.2017

Мерна и лабораторијска опрема и антенски системи

591 28.07.201714 1-02-4042-9/171-02-4042-9/17-24 „Веl Systems" д.о.о. 59118.07.2017

Мерна и лабораторијска опрема и антенски системи

15000 07.09.201715 1-02-4042-9/171-02-4042-9/17-22 „IBIS INSTRUMENTS" д.о.о., 1500026.07.2017

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



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

Редни
Укупна вредност 

Укупан број Врста предмета

(у хиљадама динара)
закључених уговора

I VIIIII

број
закључених уговора без ПДВ-а

Укупна вредност 

(у хиљадама динара)

VI

закључених уговора са ПДВ-ом
Укупна процењена вредност

IV

(у хиљадама динара)јавне набавке

 Година: 2017; Квартал: 3

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

1 добра 2 531 637630

2 услуге 2 2300 27602300

3 радови 0 0 00

4 2831 3397УКУПНО 2930

Место и датум:

Печат

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



 јавне набавке мале вредности
 јавних набавки (без поступка јавне 

набавке мале вредности)

Исход поступака јавних набавки

Број поступака

Табела 1

ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 Година: 2017; Квартал: 3

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

Успешно спроведени

Обустављени

Поништени делимично

Поништени у целини

Табела 2

УКУПНО

 Врста поступка Предмет набавке Врста 

предмета

Процењена Разлог обуставе

Опис разлога/поништењавредностОпис предмета Ред.

поступка

III VI VII VIIIVI II IV 

бр. у хиљадама динјавне набавке

1 поступак јавне набавке 

мале вредности

добра рачунарска опрема (хардверска и 

софтверска)

Рачунари и рачунарска 

опрема, обликоване по

партијама, број 1-02-4047-15/ 

17, Партија I— рачунари

4270 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

Понуда оцењена као 

неодговарајућа

2 отворени поступак услуге електронске комуникационе услуге Обезбеђење преносних 

капацитета за повезивање 

локација на којима се налази 

мерна опрема за надгледање 

РФ спектра, на три године, 

број 1-02-4042-15/17;

4500 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

Поднета понуда одбијена као 

неприхватљива јер је цена 

већа од процењене вредности

3 отворени поступак услуге услуге рачуноводства, ревизије и вођења 

књига

Ревизија финансијских 

извештаја

700 одбијене све неодговарајуће 

и неприхватљиве понуде

Понуда оцењена као 

неприхватљива, с обзиром да 

понуђач није испунио додатне 

услове за учешће у поступку 

јавне набавке

9470УКУПНО

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ  ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни
Укупна вредност Укупан број 

Основ за изузеће

(у хиљадама динара)

закључених уговора

I VIIIII

број
закључених уговора без ПДВ-а

Укупна вредност 

(у хиљадама динара)

VI

закључених уговора са ПДВ-ом

 Процењена вредност 

(у хиљадама динара)

IV

закључених уговора 

 Година: 2017; Квартал: 3

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

7.1.14)1)) - правне услуге и то: услуге заступања од

стране адвоката: - у поступку арбитраже или

споразумног решавања спорова, у земљи и

иностранству, као и пред међународном арбитражом

или међународним телом за споразумно решавање

спорова; - у поступцима пред судовима или другим

органима јавне власти у земљи и иностранству или пред

међународним судовима, трибуналима или

институцијама.

1 1 3000 30003000

39.2. - набавке чија вредност није већа од доњег лимита

за јавне набавке мале вредности

2 18 1787 20592345

19 4787 5059УКУПНО

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:

5345

др Владица Тинтор



НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- закључени уговори:

 Година: 2017; Квартал: 3

Број уговора Уговорена Датум Добављач Предмет набавке Процењена

Вредност без ПДВ-а у хиљадама динара

Извршена

Закључени уговори у поступку јавне набавке мале вредности

Година: 2017; квартал: 3, закључено уговора: 

Година: 2017; квартал: 3, закључено уговора: 



Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

 ОБРАЗАЦ  A ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ  ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У  ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

  (осим у поступку јавне набавке мале вредности) 

  Година: 2017; Квартал: 4

Ред.
Подаци о вредности јавне набавке у 

хиљадама динара

Подаци о изабраном добављачуПодаци о  поступку и предмету јавне набавке
бр.

Подаци о понуди

1

Предмет: добра, друга добра

Опис: Софтвер за прикупљање у базу и презентацију резултата рада мреже сензора нејонизујућег 

зрачења

Нови Сад, Србија

Назив добављача: ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТА

 У НОВОМ САДУ

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-16/17 ОРН: 72210000

Тип набавке:

Трошкови:

08067104

Датум уговора: 04.10.20178450

6066

7279

5

21-02-4042-16/17-37

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

2

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Закуп оптичких влакана за три године, по партијама Београд, Србија

Назив добављача: Телеком Србија а.д.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-20/17 ОРН: 70000000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17162543

Датум уговора: 31.10.201713200

720

864

1

21-02-4042-20/17-21

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

3

Предмет: услуге, друге услуге

Опис: Закуп оптичких влакана за три године, по партијама Београд, Србија

Назив добављача: Телеком Србија а.д.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-20/17 ОРН: 70000000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17162543

Датум уговора: 31.10.201713200

6480

7776

1

21-02-4042-20/17-22

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:



4

Предмет: услуге, електронске комуникационе услуге

Опис: Обезбеђење преносних капацитета за повезивање локација на којима се налази мерна опрема 

за надгледање РФ спектра, на три године

Београд, Србија

Назив добављача: Телеком Србија а.д.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-21/17 ОРН: 64221000

Тип набавке:

Трошкови:

17162543

Датум уговора: 31.10.201715500

4490

5388

1

21-02-4042-21/17-13

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

5

Предмет: услуге, услуге одржавања и поправке

Опис: Сервисирање мерне опреме, на две године Београд, Србија

Назив добављача: IBIS-INSTRUMENTS

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-12/17 ОРН: 50330000

Тип набавке:

Трошкови:

17146165

Датум уговора: 02.11.201711700

3818

4582

1

21-02-4042-12/17-37

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

6

Предмет: услуге, услуге у области истраживања тржишта и  јавног мњења

Опис: Индикатори о употреби инфромационо комуникационих технологија у Републици Србији Београд, Србија

Назив добављача: Републички завод за статистику Србије

Седиште:

Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за

 подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење 

УЈН бр: 404-02-3353/17

Интерни број набавке: 1-02-4044-3/17 ОРН: 79300000

Тип набавке:

Трошкови:

07004630

Датум уговора: 23.11.20173190

2500

2500

1

21-02-4044-3/17-13

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

7

Предмет: добра, друга добра

Опис: Израда и одржавање система за управљање наплатама и интеграцију са осталим сервисима Београд, Србија

Назив добављача: S&Т Serbia д.о.о.

Седиште:

Поступак: отворени поступак

Интерни број набавке: 1-02-4042-22/17 ОРН: 48800000

Тип набавке:

Трошкови:

17130846

Датум уговора: 25.12.201730800

30145

36180

2

21-02-4042-22/17-11

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

8

Предмет: добра, друга добра

Опис: Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе Београд, Србија

Назив добављача: Рачуноводство д.о.о.

Седиште:

Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за

 подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење 

УЈН бр: 404-02-3936/17

Интерни број набавке: 1-02-4044-1/17 ОРН: 22200000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17166751

Датум уговора: 26.12.201760

54

60

1

21-02-4044-1/17-21

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:



9

Предмет: добра, друга добра

Опис: Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе Београд, Србија

Назив добављача: ИПЦ — Информативно пословни центар д.о.о.

Седиште:

Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за

 подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење 

УЈН бр: 404-02-3936/17

Интерни број набавке: 1-02-4044-1/17 ОРН: 22200000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

07463600

Датум уговора: 26.12.2017110

91

100

1

21-02-4044-1/17-22

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

10

Предмет: добра, друга добра

Опис: Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе Београд, Србија

Назив добављача: Глосаријум д.о.о.

Седиште:

Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за

 подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење 

УЈН бр: 404-02-3936/17

Интерни број набавке: 1-02-4044-1/17 ОРН: 22200000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

07492715

Датум уговора: 26.12.201745

36

39

1

21-02-4044-1/17-23

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

11

Предмет: добра, друга добра

Опис: Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе Београд, Србија

Назив добављача: Cekos In д.о.о.

Седиште:

Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за

 подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење 

УЈН бр: 404-02-3936/17

Интерни број набавке: 1-02-4044-1/17 ОРН: 22200000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

17064444

Датум уговора: 26.12.2017330

321

353

1

21-02-4044-1/17-24

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

12

Предмет: добра, друга добра

Опис: Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе Београд, Србија

Назив добављача: Paragraf Lex д.о.о.

Седиште:

Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за

 подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење 

УЈН бр: 404-02-3936/17

Интерни број набавке: 1-02-4044-1/17 ОРН: 22200000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

20240156

Датум уговора: 26.12.2017230

224

246

1

21-02-4044-1/17-25

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

13

Предмет: добра, друга добра

Опис: Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске праксе Нови Сад, Србија

Назив добављача: Инг-Про д.о.о.

Седиште:

Поступак: преговарачки поступак без објављивања позива за

 подношење понуда, по члану 36.1.2), мишљење 

УЈН бр: 404-02-3936/17

Интерни број набавке: 1-02-4044-1/17 ОРН: 22200000

Тип набавке: обликована по партијама

Трошкови:

07788924

Датум уговора: 26.12.2017170

156

171

1

21-02-4044-1/17-26

Процењена:

Уговорена без ПДВ-а:

Уговорена са ПДВ-ом:

Број уговора:

Матични број:

Број понуда:

Критеријума:

Јединична цена:

Страна 3 од 4



96985

55101

65538

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Укупна процењена вредност у хиљадама динара:

Укупна уговорена вредност без ПДВ-а у хиљадама динара:

Укупна уговорена вредност са ПДВ-ом у хиљадама динара:

др Владица Тинтор

Страна 4 од 4



ОБРАЗАЦ  А1 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗМЕНАМА ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Уговорена вредност 

без ПДВ-а након 

измене (у хиљадама 

динара)

Разлог измене
Редни

Интерни број 

набавкеброј

Датум 

уговора

Интерни број 

уговора

Назив добављача Датум 

измене

Уговорена вредност 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)

 Година: 2017; Квартал: 4

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

1

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



Вредност извршења 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)
Разлог неизвршења уговора

ОБРАЗАЦ А2 ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕЊУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Редни
Интерни број 

набавкеброј

Датум 

уговора

Интерни број 

уговора

Назив добављача

Датум 

извршења/ 

неизвршења

Уговорена вредност 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)

 Година: 2017; Квартал: 4

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

Услуге штампања за три године

11100 06.10.20171 1-02-4044-10/141-02-4044-10/14-10 ДОНАТ граф 1109907.10.2014

Софтвер за магацинско пословање - продужење лиценце

24 01.12.20172 1-02-4044-9/141-02-4044-9/14-15 Привредни саветник информационе 

технологије

2427.10.2014

Закуп оптичких влакана за повезивање даљинских станица (КМЦ 

Добановци до ВМА) за три године

1117 20.11.20173 1-02-4042-18/141-02-4042-18/14-23 Орион Телеком 021.11.2014

Одржавање антенских система и стубова и поправке и одржавање 

контролно-мерне опреме, Партија 2 - Тек.поправке и одржавање 

контролно-мерне опреме произвођача „Tektronix", "Advantest" u 

"Rohde&Schwarz", за две године;

1800 21.12.20174 1-02-4042-29/151-02-4042-29/15 „TESCOM предузеliе за промет и 

услуге д.о.о."

55722.12.2015

Одржавање антенских система и стубова и поправке и одржавање 

контролно-мерне опреме

2000 22.12.20175 1-02-4042-29/151-02-4042-29/15-16 ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД 112523.12.2015

Одржавање антенских система и стубова и поправке и одржавање 

контролно-мерне опреме, Партија 3- Одржавање мерне опреме 

произвођача Agilent, HP u Narda, за две године;

1000 24.12.20176 1-02-4042-29/151-02-4042-29/15-18 „IBIS instruments d.o.o.", 98291925.12.2015

услуга – консултантске услуге везане за увођење „LRIC“ трошковног 

модела,

19646 28.12.20177 1-02-4042-13/161-02-4042-13/16-23 Група понуђача „ Ernst&Young“ 

д.о.о., са седиштем у Београду ул. 

Шпанских бораца бр. 3 „ 

Ernst&Young spolka z ograniczona 

odpowiedzialnoscia Business 

Advisory“ sp.k., са седиштем у 

Варшави

1964625.07.2016



Услуге надоградње EMC Documentuma, одржавања и модификације база 

дозвола и интернет презентације

18290 28.12.20178 1-02-4042-15/171-02-4042-15/16-13 S&T Srbija 1828110.11.2016

Услуге надоградње EMC Documentuma, одржавања и модификације база 

дозвола и интернет презентације

18290 28.12.20179 1.2.17.1-02-4042-15/16-13 Заједничка понуда "S&T Srbija doo" 

и "ASECCO SEE doo"

1829010.11.2016

Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске 

праксеПартија I - стручни  часопис „Рачуноводствена пракса“ од 

издавача, привредног друштва „Рачуноводство“ д.о.о., Београд, Његошева

 19 – 1 (једна) претплата за 2017. годину;

54 31.12.201710 1-02-4044-5/161-02-4044-5/16-23 „Рачуноводетво" д.о.о. 5412.12.2016

Партија VI - електронска правна база „PROPISI.NET“ од издавача, 

привредног друштва „Ing-Pro“ д.о.о., Београд, Веле Нигринове 16а – 13 

(тринаест) претплата за 2017. годину (од тога 1 - у пакету са Јавним 

набавкама)

176 31.12.201711 1-02-4044-5/161-02-4044-5/16-26 „Инг-Про" д.о.о. 17612.12.2016

Стручни часописи и електронске правне базе прописа, мишљења и судске 

праксе, Партија III - стручни часопис „Избор судске праксе“ од издавача 

„GLOSARIJUM“, Београд, Риге од Фере 12 – 1 (једна) претплата за 2017. 

годину;

42 31.12.201712 1-02-4044-5/161-02-4044-5/16-24 „Глосаријум" д.о.о. 4213.12.2016

Партија V - Eлектронскa правнa база „Параграф легислатива + Параграф 

стручни коментари и тумачења прописа“ – 15 (петнаест) претплата за 

2017. годину, од издавача „Paragraf Lex“ д.о.о., Нови Сад, Јована 

Бошковића  5/I/2;

196 31.12.201713 1-02-4044-5/161-02-4044-5/16-25 „Paragraf Lex" д.о.о. 19614.12.2016

Услуге оглашавања  и информисања јавности

1000 27.12.201714 1-02-4042-27/161-02-4042-27/16-10 „Инсајдер тим д.о.о." са 15928.12.2016

Електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних 

податакаПартија I – стручни часописи „Буџет“ и „Ревизор“ од издавача 

„ИПЦ Информативно Пословни Центар“ д.о.о., Београд, Вишеградска 

6/II – по 1 (једна) претплата за 2017. годину

82 31.12.201715 1-02-4044-4/161-02-4044-4/16-12 „ИПЦ — Информативно пословни 

центар" д.о.о.

8205.01.2017

Електронска база међународне регулаторне праксе, анализа и упоредних 

података

227 31.12.201716 1-02-4044-4/161-02-4044-4/16-13 „Cekos In" д.о.о. 22705.01.2017

Радови на адаптацији и санацији објекта КМЦ Ниш и КМЦ Добановци, 

спољњем уређењу локације и изградњи телекомуникационог стуба са 

припадајућом опремом

32899 19.10.201717 1-02-4042-4/171-02-4042-4/17-20 Кодар инжењеринг д.о.о. 3289924.05.2017

Унапређење  постојећег мерног возила опремом за мерење параметара 

квалитета сервиса мобилне телефоније

14087 21.12.201718 1-02-4042-5/171-02-4042-5/17-22 „ROHDE&SCHWARZ" 

OSTERREICH Ges.m.b.H.

1372219.06.2017



Мерење, анализа и објављивање параметара квалитета мрежа мобилних 

оператора са израдом WEB портала (Benchmarking)

11171 01.12.201719 1-02-4042-6/171-02-4042-6/17 -30 CRONY DOO BEOGRAD и 

Systemics-PAB Sp. z о.о.

1088319.06.2017

Мерна и лабораторијска опрема и антенски системи

8882 24.11.201720 1-02-4042-9/171-02-4042-9/17-25 „ROHDE SCHWARZ" 

OSTERREICH Ges.m.b.H.

871824.07.2017

Сервисирање мерне опреме, на две године

43 10.10.201721 1-02-4042-12/171-02-4042-12/17-31 SYSTEM ONE doo 4331.08.2017

Софтвер за прикупљање у базу и презентацију резултата рада мреже 

сензора нејонизујућег зрачења

6066 03.12.201722 1-02-4042-16/171-02-4042-16/17-37 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА,

 УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ 

САДУ

727904.10.2017

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



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

Редни
Укупна вредност 

Укупан број Врста предмета

(у хиљадама динара)
закључених уговора

I VIIIII

број
закључених уговора без ПДВ-а

Укупна вредност 

(у хиљадама динара)

VI

закључених уговора са ПДВ-ом
Укупна процењена вредност

IV

(у хиљадама динара)јавне набавке

 Година: 2017; Квартал: 4

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

1 добра 3 7168 86029720

2 услуге 2 3961 47534000

3 радови 0 0 00

5 11129 13355УКУПНО 13720

Место и датум:

Печат

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор



ОБРАЗАЦ В ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ

 јавне набавке мале вредности
 јавних набавки (без поступка јавне 

набавке мале вредности)

Исход поступака јавних набавки

Број поступака

Табела 1

 Година: 2017; Квартал: 4

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

Успешно спроведени 12 5

Обустављени 1 4

Поништени у целини 0 0

Табела 2

13 9УКУПНО

 Врста поступка Предмет набавке Врста 

предмета

Процењена Разлог обуставе

Опис разлога/поништењавредностОпис предмета Ред.

поступка

III VI VII VIIIVI II IV 

бр. у хиљадама динјавне набавке

1 отворени поступак радови опште грађевински радови Jавнa набавкa радова - 

изградња мреже станица за 

мониторисање РФ спектра и 

сензора за мерење 

нејонизујућег зрачења, на три 

године

године

217265 остало Комисија је закључила да нису

 испуњени законски услови за 

доделу уговора, с обзиром на 

чињеницу да једини понуђач, 

односно Група понуђача 

ЕНЕРГОМОНТАЖА д.о.о. И 

КОДАР ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.

 Из Београда, у овој јавној 

набавци више не постоје у 

статусу као дана 20.11.2017. 

године, када је било отварање 

понуда.

2 поступак јавне набавке 

мале вредности

услуге друге услуге Jавнa набавкa  услуге - 

оглашавање и инфoрмисање 

јавности, обликоване по 

партијама:

Партија I- Услуге оглашавања 

и

Партија II - Услуге 

2200 остало Није поднета ниједна понуда



Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

др Владица Тинтор

информисање јавности са 

облашћу информационе 

безбедности

3 поступак јавне набавке 

мале вредности

услуге друге услуге Јавна набавка услуга - 

медијска архива са 

мониторингом медија

1400 остало Одбијене две понуде као 

неприхватљиве

4 поступак јавне набавке 

мале вредности

услуге друге услуге Јавна набавка услуга - обука 

Web developer - Партија III

50 остало није поднета ниједна понуда

5 поступак јавне набавке 

мале вредности

услуге услуге хотела и ресторана Јавна набавка услуга - 

угоститељске услуге - 

услуживање у ресторанима на 

територији Ниша - Партија II

150 остало није поднета ниједна понуда

221065УКУПНО



ОБРАЗАЦ Г ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О НАБАВКАМА НА КОЈЕ СЕ  ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни
Укупна вредност Укупан број 

Основ за изузеће

(у хиљадама динара)

закључених уговора

I VIIIII

број
закључених уговора без ПДВ-а

Укупна вредност 

(у хиљадама динара)

VI

закључених уговора са ПДВ-ом

 Процењена вредност 

(у хиљадама динара)

IV

закључених уговора 

 Година: 2017; Квартал: 4

Београд (Стари Град)

Београд-Стари Град

МАТИЧНИ БРОЈ: 17606590

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Палмотићева 2

ПОРЕСКИ БРОЈ: 103986571

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 84 13

11000

7.1.1) - 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;

1 1 267 294420

39.2. - набавке чија вредност није већа од доњег лимита

за јавне набавке мале вредности

2 24 2779 32643402

25 3046 3558УКУПНО

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:

3822

др Владица Тинтор

НЕПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ- закључени уговори:

 Година: 2017; Квартал: 4



Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

14. Подаци о државној помоћи

Не односи се на Агенцију. 

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у 2017. години

ОПИС План 2016. Реализација 
2016. План 2017.  Реализација 

2017. План 2018. 

Плате, додаци и 
накнаде 
запослених 

244,530 189,418 269,176 246,919 296,453 

Због карактера активности Агенције, које су усмерене  ка регулацији тржишта 
електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији, неопходне су висока 
стручна и академска оспособљеност, као и искуство запослених, и то из области 
електротехнике, поштанског саобраћаја, економије и права. Из тог разлога у 
квалификационој структури високо образовани кадрови учествују са 80%, укључујући и 24 
запослених са звањима мастера, магистра и доктора наука. 

Квалификациона структура запослених на дан 31.12.2016/2017. 

Квалификација Број запослених 
2016. 

% Број запослених 
2017. 

% 

ВСС 
мр и мастер 

др 

76 
18 
8 

 59,4 
14,1 
 6,2 

83 
15 
9 

62,9 
11,4 

6,8 
ВШC 3  2,3 3 2,3 
ССС 22 17,2 21 15,9 

НСС/НК/ПК 1  0,8 1 0,7 
УКУПНО 128 100 132  100 

16. 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; 



Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

- 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. 

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. 

17. 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 http://registar.ratel.rs/cyr/. Врсте информација су већ наведене у тач. 9. до 11. 
Информатора. 

18. 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). 

19. 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 никаква 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. 

http://www.ratel.rs/
http://registar.ratel.rs/cyr/


Информатор о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 

П Р И Л О Г 1. 
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