
План набавки за 2020. годину 
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Обухвата: Датум усвајања:

План набавки за 2020. годину 05.03.2020

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

876.230.000

са ПДВ-ом

2020 551.065.500

2021 212.294.500

2022 82.740.000

2023 30.130.000

добра 292.760.000

1.1.1 2
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2022

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
Набавка је неопходна за обављање послова запослених у објектима КМЦ Београд и КМЦ НИШ и објектима ДУКМС, а који произлазе из њених 
надлежности дефинисаних Законом
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 2020. и 2021. години.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Електрична енергија, на две године15.000.000

По годинама: 
2020-5.000.000

2021-8.000.000

2022-2.000.000

Електрична енергија, на две године

ОРН:
09310000    

5130105.000.000 6.000.000

1.1.2 3
2020

5
2020

отворени 
поступак

8
2020

Објава на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Набавка је неопходна за обављање редовних послова запослених у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге, а који 
произлазе из њених надлежности дефинисаних Законом.
Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Путничка возила9.900.000

По годинама: 
2020-9.900.000

Путничка возила

ОРН:
34110000    

0230209.900.000 11.880.000
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1.1.3 5
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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 2020. годиниНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Материјал за кафе кухињу2.000.000

По годинама: 
2020-1.400.000

2021-600.000

Материјал за кафе кухињу

ОРН:
15320000    
15511000    
15831000    

15860000    
15981100    
15981200    

5513101.400.000 1.680.000

1.1.4 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
На основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Електронска база међународне регулаторне 
праксе, анализа и упоредних података
3.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

2021-1.000.000

Електронска база међународне регулаторне 
праксе, анализа и упоредних података

ОРН:
22000000    

5592202.000.000 2.400.000

1.1.5 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради несметаног рада хибридног система напајања на локацијама даљински управљаних контролно мерних станица у току 
зимског периода
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Повећање капацитета хибридног система за 
напајање даљински управљаних контролно 
мерних станица

1.900.000

По годинама: 
2020-1.900.000

Повећање капацитета хибридног система за 
напајање даљински управљаних контролно 
мерних станица

ОРН:
31440000    

0238401.900.000 2.280.000

1.1.6 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради несметаног рада хибридног система напајања на локацијама даљински управљаних контролно мерних станица у току 
зимског периода.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Грејачи соларних панела1.700.000

По годинама: 
2020-1.700.000

Грејачи соларних панела

ОРН:
45315000    

0238401.700.000 2.040.000
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1.1.7 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2020

Објава на интернет сајту Наручиоца и Порталу Управе за јавне набавке.
Набавка је неопходна ради евиденције саобраћаја приликом употребе службених возила.
Процењена вредност набавке је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на ИнтернетуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:
Напомена:

Камере за надзор саобраћаја из возила450.000

По годинама: 
2020-450.000

Камере за надзор саобраћаја из возила

ОРН:
35125300    

023060450.000 540.000

1.1.8 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

7
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.
Набавка 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.
Процењена вредност набавке је дата према ценама из уговора чија реализација је у току.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Рачунари и рачунарска опрема9.000.000

По годинама: 
2020-9.000.000

Рачунари и рачунарска опрема

ОРН:
30200000    

0230109.000.000 10.800.000

1.1.9 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка тонера је неопходна за извршавање редовних послова Агенције.
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 , стању залиха и повећању броја запослених.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Tонери за штампаче500.000

По годинама: 
2020-250.000

2021-250.000

Tонери за штампаче

ОРН:
30125000    

512120250.000 300.000

1.1.10 2
2020

2
2020

отворени 
поступак

4
2020

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
Систем за складиштење података представља кључну компоненту у информационом систему Агенције у којој се чувају сви инфраструктурни и 
кориснички подаци као и резервне копије података. Постојећи сториџ уређај који се сада користи  EMC VNX 5300 је набављен 2013. године а 
произвођачка подршка истиче у децембру 2020. године. У складу са тим је потребно извршити замену, како би се наставило поуздано извршавање 
сервиса и доступности података. Поред комплетног система који укључује сториџ уређај и уређаје за бекап на диск са пратећим компонентама 
предмет набавке је и услуга миграције података као и обука за коришћење система.
Процењена вредност набавке је дата према ценама из Уговора чија реализација је у току.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Систем за складиштење података са 
гаранцијом од три године
30.000.000

По годинама: 
2020-30.000.000

Систем за складиштење података са 
гаранцијом од три године

ОРН:
30200000    

02304030.000.000 36.000.000
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1.1.11 3
2020

5
2020

отворени 
поступак

6
2021

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) Набавка је потребна у циљу формирања различитих конфигурација мерне опреме при истраживању сметњи и систематском претраживању 
спектра опремом у фиксним и мобилним контролно-мерним станицама .
2) Систем за мониторисање РФ спектра. Агенција је 2017. године започела пројекат изградње даљински управљаних пријемних станица без 
људске посаде. Систем обезбеђује надзор 24/7 радиофреквенцијског спектра на целој териотрији Репиблике Србије. На тај начин, у сваком 
тренутку, у зони покривања станица, имаћемо приказ свих активности у етру. Тренутно је у раду 9 станица, док је 7 локација је у различитим 
фазама изградње или припреме за монтажу мерне опреме. За све ове локације је набављена мерна опрема. Мерна опрема која је предмет ове 
набавке је намењена за монтажу на новим локацијама које ће бити изграђене у току 2020. године. За 2020. је уговорена изградња још 5 локација. 
Служба за контролу која је задужена за мониторинг спектра, територијално је подељена. Контролно мерни центар Београда у својој надлежности 
покрива територију северно од Крагујевца, град Београд и Војводину. Контролно мерни центар Ниш задужен је за територију јужно од Крагујевца, 
град Ниш и југ Србије. На територији одговорности центра Београд, инсталирана је опрема једног произвођача, док је на територији одговорности 
Контролно мерног центра Ниш инсталирана опрема другог произвођача.  Да би интегрисани систем за мониторисање спектра био у потпуности 
оперативан у свим својим функционалностима, неопходне је да нема мешања опреме различитих произвођача на истој територији. С обзиром да 
ће нове локације бити изграђене на територији коју покрива Контролно мерни центар Београд, неопходно је да се набави одговарајућа опрема. 
Обука за управљање опремом. Опрема потребна за управљање и контролу рада станица а у складу са препорученим конфигурацијама 
произвођача мерне опреме.
3) У циљу унапређења функционалности мерне опреме у Контролно мерним центрима, мерним возилима и даљински управљаним контролно 
мерним станицама, као и у циљу постизања потпуне компатибилности ове опреме са новонабављеном опремом која ће бити инсталирана на 
новим локацијама, неопходна је набавка лиценци за последњу верзију управљачког софтвера ARGUS. Такође, неопходна је набавка софтвера 
Mobile Locator, чиме ће се значајно унапредити функционалност постојећег гониометра у мобилној контролно мерној станици. Неопходна је и 
набавка додатних опција за мерни инструмент Rohde&Schwarz ETL у циљу омогућавања мерења параметара DAB+ сигнала. Обука за рад са 
новим функционалностима. Опрема потребна за управљање и даљинску контролу рада као и за складиштење софтвера и резултата мерења. 
4) Набавка је неопходна у циљу стварања могућности за верификацију постојања сметњи и мерење параметара квалитета у мрежама мобилне 
телефоније. Уређаји морају да буду компатибилни са постојећом опремом коју Агенција поседује за ове намене.
5) У току 2019. године набавља се мобилна контролно мерна станица конфигурисана на бази теренског возила. Реализацијом овог уговора један 
Контролно мерни центар Агенције ће бити опремљен за мониторинг РФ спектра у тешко доступним зонама, ван асфалтних путева. Реализацијом 
набавке 2020 год. за ове задатке ће бити опремљен и други Контролно мерни центар Агенције. Обука за управљање мерним возилом и опремом. 
Опрема потребна за управљање, контролу рада и снимање резултата мерења.
6) Потребно је имати, у склопу корективног одржавања, резервне антене за замену неисправних, за унапређење мерења као и за случај будућих 

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Мерна опрема, пријемници, антенски системи151.790.000
1. Мерни прибор и помоћна опрема1.500.000

2. Мерна опрема за станице за мониторинг 
РФ спектра са додатном опремом, опремом 
за приказ резултата мерења и инсталацијом

51.810.000

3. Управљачки софтвер и додатне 
функционалности мерне опреме - 
унапређење постојећих АРГУС софтверских 
лиценци, додатне лиценце и нове Rohde & 
Schwarz мерне фунционалности

19.800.000

4. Преносни терминали за проверу радио 
параметара мреже мобилне телефоније

1.980.000

5. Контролно мерно возило, са додатном 
опремом за проказ резултата мерења

66.000.000

6. Антенски системи и помоћна опрема3.500.000

7. Мерач снаге проточни1.300.000

8. Анализатор спектра - портабл5.900.000

По годинама: 
2020-88.628.000

2021-63.162.000

Мерна опрема, пријемници, антенски системи
1. Мерни прибор и помоћна опрема

2. Мерна опрема за станице за мониторинг 
РФ спектра са додатном опремом, опремом 
за приказ резултата мерења и инсталацијом

3. Управљачки софтвер и додатне 
функционалности мерне опреме - 
унапређење постојећих АРГУС софтверских 
лиценци, додатне лиценце и нове Rohde & 
Schwarz мерне фунционалности

4. Преносни терминали за проверу радио 
параметара мреже мобилне телефоније
5. Контролно мерно возило, са додатном 
опремом за проказ резултата мерења
6. Антенски системи и помоћна опрема

7. Мерач снаге проточни
8. Анализатор спектра - портабл

ОРН:
32352000    
38300000    

515020-П11.500.000 1.800.000
023400-П241.448.000 49.737.600

012010-П319.800.000 23.760.000
023400-П41.980.000 2.376.000

023200/023400-
П5

13.200.000 15.840.000

023400-П63.500.000 4.200.000
023400-П71.300.000 1.560.000
023400-П85.900.000 7.080.000
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оштећења на локацијама даљински управљаних станица које се налазе на планинама под ектремним радним условима (јак ветар, мраз итд). 
7) Набавка је неопходна у циљу опремања додатне екипе за обављање кондуктивних мерења параметара дифузних и других предајника. 
8) Набавка је неопходна у циљу опремања додатне екипе за теренско истраживање сметњи у фреквенцијским опсезима до 40 GHz.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу добијених буџетских понуда више потенцијалних понуђача и ранијих набавки.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Остале напомене:

1.1.12 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

3
2022

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.
Набавка неопходна у циљу унапређења и унапређења информацине безбедности, као и превентивно информаисање систем администратора и 
специјалиста у обалсти информацине безбдености на реаговање на сајбер нападе.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу добијених буџетских понуда више потенцијалних понуђача.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Систем за откривање сајбер претњи24.000.000

По годинама: 
2020-20.000.000

2021-3.000.000

2022-1.000.000

Систем за откривање сајбер претњи

ОРН:
72268000    

01201020.000.000 24.000.000

1.1.13 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

12
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.
Набавка неопходна због потребе за софтверским модификацијама система Централне базе пренетих бројева у складу са изменом регулативе.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претходних уговора.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Модификација Централне базе пренетих 
бројева
2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Модификација Централне базе пренетих 
бројева

ОРН:
48000000    

0120102.000.000 2.400.000

1.1.14 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

6
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.
Набавка je неопходна набавки лиценци за клијентске софтвере који се користе у Агенцији. Проширење, инсталација и имплементација софтвера за 
колаборацију који омогућава заједнички рад на једном пројекту, праћење верзија докумената, као размена информација. Софтвер за извештавање 
ће омогућити креирање напредних извештаја у информационом систему Агенције за потребе детаљне анализе.  Софтвер за анализу рада система 
web сервиса омогућава превентивно реаговање и адекватно управљање ради отклањања неправилности у раду уређаја.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена пронађених на web сајтовима .
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Софтвер21.500.000
1. Лиценце за софтвер1.550.000

2. Проширења софтвера за колаборацију, са 
гаранцијом на 3 године

3.600.000

3. Софтвер за извештавање10.000.000

4. Софтвер за анализу рада система web 
сервиса, са гаранцијом на две године

6.350.000

По годинама: 
2020-19.100.000

2021-1.200.000

2022-1.200.000

Софтвер
1. Лиценце за софтвер

2. Проширења софтвера за колаборацију, 
са гаранцијом на 3 године
3. Софтвер за извештавање

4. Софтвер за анализу рада система web 
сервиса, са гаранцијом на две године

012010-П11.550.000 1.860.000
012010-П21.200.000 1.440.000

012010-П310.000.000 12.000.000
012010-П46.350.000 7.620.000
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1.1.15 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
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.
Набавка неопходна у циљу промовисања информацине безбедности као и увежбавању систем администратора и специјалиста у области 
информацине безбдености на реаговање на сајбер нападе.
На основу постојећег уговора, уз проширивање подршке од стране добављача и израде нових сценарија.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Систем за симулацију интернет напада,12.000.000

По годинама: 
2020-12.000.000

Систем за симулацију интернет напада,

ОРН:
72268000    

01201012.000.000 14.400.000

1.1.16 3
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2020

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
На основу анализираног стања ЕД мреже на локацији даљински управљане контролно мерне станице Голија, а у циљу поузданог рада станице, 
неопходно је извршити проширење система за резервно напајање.
 Процењена вредност је утврђена на основу цена на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Проширење система за резервно напајање 
на локацији ДУКМС Голија
490.000

По годинама: 
2020-490.000

Проширење система за резервно напајање 
на локацији ДУКМС Голија

ОРН:
31154000    

023840490.000 588.000

1.1.17 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Објава интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције
За потребе запослених у КМЦ - рад на терену. Потребно је набавити удобну, водонепропусну одећу, обућу  за рад по сунцу, киши и снегу. Такође 
потребно је набавкити и заштитну опрему  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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одећа и обућа за рад на терену995.000

По годинама: 
2020-995.000

Одећа и обућа за рад на терену

ОРН:
18000000    
18100000    

512510995.000 1.194.000

1.1.18 3
2020

5
2020

отворени 
поступак

7
2020

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
Агенција за потребе израде прорачуна покривања територије радио сигналима користи софтвер ATDI. Због повећаног обима посла и прорачуна 
који се врше, неопходно је докупити додатне лиценце за радна места и нова унапређења. Одржавање софтвера.
Процењена вредност набавке утврђена је на основу постојећих уговора и претходних набавки.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Проширење постојећег софтверског пакета 
ATDI са одржавањем
5.940.000

По годинама: 
2020-5.940.000

Проширење постојећег софтверског пакета 
ATDI са одржавањем

ОРН:
48000000    

0122105.940.000 7.128.000

1.1.19 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Објава интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције
Набавка је неопходна због потребе кoнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих 
оператора и пружаоца медијских садржаја. . Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. Опрема не мора бити везана за 
конкретну телекомуникациону мрежу оператора . 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.
Процењена вредност је утврђена на основу цена на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Мобилни телефони, таблети и друга 
помоћна опрема
495.000

По годинама: 
2020-495.000

Мобилни телефони, таблети и друга 
помоћна опрема

ОРН:
32250000    

023320495.000 594.000
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1.1.20 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Објава интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције
Набавка је неопходна због потребе кoнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања сервиса различитих телекомуникационих 
оператора и пружаоца медијских садржаја.  Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту. Опрема није условљена за 
конкретну телекомуникациону мрежу. 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.
Процењена вредност је утврђена на основу цена на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Корисничка терминална и помоћна опрема100.000

По годинама: 
2020-100.000

Корисничка терминална и помоћна опрема

ОРН:
32442000    

023320100.000 120.000

услуге 443.070.000

1.2.1 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2022

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
 Набавка услуга одржавања службених возила је неопходна ради омогућавања безбедног и редовног коришћења службених возила.
 Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање нових путничких возила у 
гарантном року на две године
2.100.000

По годинама: 
2020-700.000

2021-700.000

2022-700.000

Одржавање нових путничких возила у 
гарантном року на две године

ОРН:
50110000    

532210700.000 840.000

1.2.2 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2022

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка jе неопходна ради омогућавања безбедног и редовног коришћења службених возила.
 Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање возила Nissan1.400.000

По годинама: 
2020-800.000

2021-600.000

Одржавање возила Nissan

ОРН:
50110000    

532210800.000 960.000

1.2.3 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2023

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
Набавка је неопходна због потребе за одржавањем рачунара којима је истекла гаранција а који су и даље употребљиви за рад.
Процењена вредност набавке је одређена на основу постојећих уговора.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуга oдржавањa рачунара ван гаранције 
за 3 године
1.800.000

По годинама: 
2020-300.000

2021-600.000

2022-600.000

2023-300.000

Услуга oдржавањa рачунара ван гаранције 
за 3 године

ОРН:
50320000    

532230300.000 360.000
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1.2.4 2
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2023

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
Набавка је неопходна због омогућавања несметаног рада Агенције у комуникацији са другим субјектима.
На основу постојећег уговора, уз проширивање капацитета потребних за реализацију нових потреба Агенције.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Закуп оптичких влакана за три године,7.920.000
1. Закуп оптичких влакана Београд Земун, 
интернет линк већи капацитет и цена x2

1.440.000

2. L2VPN оптички Евод (Земун - Добановци)6.480.000

По годинама: 
2020-440.000

2021-2.640.000

2022-2.640.000

2023-2.200.000

Закуп оптичких влакана за три године,
1. Закуп оптичких влакана Београд Земун, 
интернет линк већи капацитет и цена x2
2. L2VPN оптички Евод (Земун - Добановци)

ОРН:
72400000    

533210-П180.000 96.000
533210-П2360.000 432.000

1.2.5 7
2020

10
2020

отворени 
поступак

10
2022

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
Набавка је неопходна ради продужења лиценци, одржавања и надоградње постојећег софтвера.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање и надоградња софтвера за 
магацинско пословање, на две године
260.000

По годинама: 
2020-50.000

2021-130.000

2022-80.000

Одржавање и надоградња софтвера за 
магацинско пословање, на две године

ОРН:
48430000    

53228050.000 60.000

1.2.6 4
2020

8
2020

отворени 
поступак

8
2023

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.
 Одржавање видео и аудио опреме за која се користи за састанке у салама за конференције унутар Агениције, као и између Агенције и других 
међународних организација, на локацијама у КМЦ Београд и Ниш и седишту Агенције.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу вредности набављене опреме.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање и подршка Система за аудио и 
видео конференције са припадајућим 
лиценцама, за три удаљене локације

3.600.000

По годинама: 
2020-600.000

2021-1.200.000

2022-1.200.000

2023-600.000

Одржавање и подршка Система за аудио и 
видео конференције са припадајућим 
лиценцама, за три удаљене локације

ОРН:
50342000    

50343000    

532234600.000 720.000
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1.2.7 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2022

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Провера исправности и одржавање 
громобранских инсталација, електро 
инсталација и система за дојаву о избијању 
пожара у објектима Агенције , на две године

2.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

2021-800.000

2022-200.000

Провера исправности и одржавање 
громобранских инсталација, електро 
инсталација и система за дојаву о избијању 
пожара у објектима Агенције , на две године

ОРН:
50000000    

5322501.000.000 1.200.000

1.2.8 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2023

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
Набавка је неопходна из разлога што наручилац има законску обавезу чувања архивске грађе.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге интернет сајтова фирми које нуду ову услугу.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуга оставе архивске грађе6.750.000

По годинама: 
2020-1.500.000

2021-2.250.000

2022-2.250.000

2023-750.000

Услуга оставе архивске грађе

ОРН:
63121100    

5331101.500.000 1.800.000

1.2.9 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2021

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
Набавка је неопходна ради отклањања кварова, а како би се омогућило безбедно коришћење објеката и стварање услова за рад запослених у КМЦ 
Београд.
Процењена вредност набавке је утврђена према потрошњи у претходним годинама и на основу ценовника доступних на Интернету.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Редовно одржавање објекта КМЦ Београд3.000.000

По годинама: 
2020-1.200.000

2021-1.800.000

Редовно одржавање објекта КМЦ Београд

ОРН:
50000000    

5320101.200.000 1.440.000

1.2.10 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2022

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
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 и на основу ценовника доступних на Интернету.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Редовно одржавање објекта КМЦ Ниш, на 
две године
2.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

2021-700.000

2022-300.000

Редовно одржавање објекта КМЦ Ниш, на 
две године

ОРН:
50000000    

5320201.000.000 1.200.000
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1.2.11 8
2020

9
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

9
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради отклањања кварова и редовног сервисирања, а како би се омогућило правилно и безбедно коришћење уређаја који 
излази из гаранције.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу информација са тржишта, узимајући у обзир старост и карактеристике уређаја.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање система за непрекидно 
напајање у објекту КМЦ Београд
750.000

По годинама: 
2020-400.000

2021-350.000

Одржавање система за непрекидно 
напајање у објекту КМЦ Београд

ОРН:
50532000    

532232400.000 480.000

1.2.12 8
2020

9
2020

отворени 
поступак

9
2023

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
Набавка је неопходна ради отклањања кварова, редовног сервисирања и доливања горива, а како би се обезбедио рад објеката КМЦ Београд и 
КМЦ Ниш и при нестанку електричне енергије.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу информација са тржишта, узимајући у обзир старост и карактеристике уређаја.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање дизел електричних агрегата у 
објектима КМЦ са испоруком горива, на три 
године

4.000.000

По годинама: 
2020-800.000

2021-1.400.000

2022-1.400.000

2023-400.000

Одржавање дизел електричних агрегата у 
објектима КМЦ са испоруком горива, на три 
године

ОРН:
50532300    

532010,513110800.000 960.000

1.2.13 8
2020

9
2020

отворени 
поступак

9
2022

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.
Набавка је неопходна ради отклањања кварова и редовног сервисирања, а како би се омогућио видео надзор објеката.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу информација са тржишта, узимајући у обзир старост и карактеристике уређаја.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање дизел електричних агрегата у 
хибридним системима, са испоруком горива 
на ДУКМС, на две године

7.500.000

По годинама: 
2020-3.000.000

2021-3.500.000

2022-1.000.000

Одржавање дизел електричних агрегата у 
хибридним системима, са испоруком горива 
на ДУКМС, на две године

ОРН:
50532300    

532010,5131103.000.000 3.600.000
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1.2.14 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2023

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.
Набавка је неопходна ради отклањања кварова и редовног сервисирања, а како би се омогућио видео надзор објеката.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу информација са тржишта, узимајући у обзир старост и карактеристике уређаја.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање система видео надзора у 
објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш, на три 
године

2.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

2021-400.000

2022-400.000

2023-200.000

Одржавање система видео надзора у 
објектима КМЦ Београд и КМЦ Ниш, на три 
године

ОРН:
50343000    

5322501.000.000 1.200.000

1.2.15 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

2
2023

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.
Набавка је неопходна ради редовног одржавања антенских стубова, антенских система и остале инфраструктурне опреме на локацијама 
контролно-мерних центара, даљински управљаних контролно-мерних станица, РФ сензора и сензора за мерење нејонизујућег зрачења. 
Процењена вредност набавке је утврђена на основу важећих уговора. Уговор о одржавању антенских стубова и антенских система на период од 
једне године у два контролно-мерна центра и на четири даљински управљане контролно-мерне станице је вредности 3.000.000 динара.  
Предметна набавка обухвата на период од три године услугу одржавања опреме на две локације контролно-мерних центара (Београд и Ниш), 9 
локација даљински управљаних контролно-мерних станица које су пуштене у рад (Станишић, Винцаид, Видојевица, Визић, Велики Шењ, Рагодеш, 
Повлен, Ракобарски Вис и Барелић), 7 изграђених локација на којима ће бити инсталирана мерна опрема (Мироч, Станишинци, Дубочане, Јабука, 
Јелица, Голија и Мучибаба), 5 локација које ће бити изграђене 2020. године (Цер, Гребенац, Радан, Влашка и Златово/Ломница), услугу одржавања 
више од 60 сензора за мерење електромагнетског поља и услугу шест пресељења опреме због формирања обједињених зона испоручилаца 
опреме.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу постојећих уговoра.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање антенских стубова, антенских 
система и остале инфрастуктурне опреме на 
локацијама, на три године

40.500.000

По годинама: 
2020-11.000.000

2021-13.500.000

2022-13.500.000

2023-2.500.000

Одржавање антенских стубова, антенских 
система и остале инфрастуктурне опреме на 
локацијама, на три године

ОРН:
50332000    

53221011.000.000 13.200.000

1.2.16 9
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Угоститељске услуге1.700.000

По годинама: 
2020-500.000

2021-1.200.000

Угоститељске услуге

ОРН:
55310000    
55520000    

551010500.000 600.000
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1.2.17 3
2020

5
2020

отворени 
поступак

6
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.
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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге посредовања при резервацији 
хотелског смештаја у земљи и иностранству 
и куповини авио карата

13.900.000

По годинама: 
2020-8.100.000

2021-5.800.000

Услуге посредовања при резервацији 
хотелског смештаја у земљи и иностранству 
и куповини авио карата

ОРН:
63500000    

5507408.100.000 9.720.000

1.2.18 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

3
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца, Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна у циљу ефикаснијег обављања теренских активности Агенције.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу трошкова из претходних година.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Електронска наплата путарине2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Електронска наплата путарине

ОРН:
63712210    

5593202.000.000 2.400.000
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1.2.19 2
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2021

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
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.
Набавка осигурања запослених је неопходна ради побољшања личне сигурности запослених, а поготово када се узме у обзир да један број 
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.
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 понудама примљеним у поступцима набавки у претходном периоду.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуга осигурања6.600.000
1. Осигурање од одговорности из 
делатности оцењивања усаглашености РиТТ 
опреме

100.000

2. Услуге осигурања запослених1.000.000

3. Услуге путног осигурања300.000

4. Услуге осигурања од аутоодговорности и 
каско осигурања моторних возила

2.000.000

5. Услуге осигурања опреме2.000.000

6. Услуге осигурања објеката1.200.000

По годинама: 
2020-6.600.000

Услуга осигурања
1. Осигурање од одговорности из 
делатности оцењивања усаглашености 
РиТТ опреме
2. Услуге осигурања запослених
3. Услуге путног осигурања

4. Услуге осигурања од аутоодговорности и 
каско осигурања моторних возила
5. Услуге осигурања опреме
6. Услуге осигурања објеката

ОРН:
66511000    
66512000    
66514110    
66515000    

66515200    
66516000    

552310-П1100.000 105.000
552410-П21.000.000 1.050.000

552420-П3300.000 315.000
552011-П42.000.000 2.100.000
552020-П52.000.000 2.100.000
552030-П61.200.000 1.260.000

1.2.20 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2021

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
За изградњу новог Контролно-мерног центра Београд потребно је израдити техничку документацију и прибавити дозволе и сагласности надлежних 
органа. Израда техничке документације обухвата израду комплетне пројектне документације за објекат (архитектонски пројекат, грађевински 
пројекат, пројекат уређења ентеријера до нивоа намештаја у просторијама), израду техничке документације спољног уређења, инфрастуктуре и 
озелењавања локације, као и израду техничке документације за два антенска стуба висине до 70 метара. Процењена вредност набавке је утврђена 
на основу података са тржишта о цени овакве врсте пројеката и на основу обима посла.
 Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Израда техничке документације и 
прибављање дозвола за изградњу новог 
објекта КМЦ Београд

55.000.000

По годинама: 
2020-55.000.000

Израда техничке документације и 
прибављање дозвола за изградњу новог 
објекта КМЦ Београд

ОРН:
71000000    

02600055.000.000 66.000.000
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1.2.21 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2021

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
У складу са планом развоја Агенције, а у циљу изградње и формирања новог контролно-мерног центра на територији Војводине, потребно је 
израдити техничку документацију и прибавити дозволе и сагласности надлежних органа.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Израда техничке документације и 
прибављање дозвола за изградњу новог 
објекта КМЦ Војводина

9.000.000

По годинама: 
2020-9.000.000

Израда техничке документације и 
прибављање дозвола за изградњу новог 
објекта КМЦ Војводина

ОРН:
71000000    

0260009.000.000 10.800.000

1.2.22 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
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.
У складу са планом развоја Агенције, а у циљу изградње и формирања контролно-мерног центра на територији Војводине, потребно је израдити 
планска документа.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Израда планских докумената за изградњу 
КМЦ Војводина
6.000.000

По годинама: 
2020-6.000.000

Израда планских докумената за изградњу 
КМЦ Војводина

ОРН:
71410000    

0260006.000.000 7.200.000

1.2.23 4
2020

6
2020

отворени 
поступак

6
2022

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.
У складу са планом развоја Агенције, а у циљу формирања нових елемената интегралног система за мониторинг РФ спектра, потребно је извршити 
техничку контролу пројектне докуемнтације и стручни надзор на изградњи нових даљински управљаних фиксних контролно-мерних станица и 
локација за сензоре за мерење нејонизујућег зрачења
Процењена вредност на основу цена пружалаца услуга.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуга техничке контроле пројектне 
документације и стручног надзора, на две 
године

13.000.000

По годинама: 
2020-7.000.000

2021-4.000.000

2022-2.000.000

Услуга техничке контроле пројектне 
документације и стручног надзора, на две 
године

ОРН:
71000000    

0260007.000.000 8.400.000

1.2.24 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
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.
У складу са планом развоја Агенције, а у циљу изградње новог контролно-мерног центра Београд, потребно је извршити контролу техничке 
документације.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена пружалаца услуга.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Техничка контрола пројектне документације 
за изградњу новог  објекта КМЦ Београд
1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Техничка контрола пројектне документације 
за изградњу новог  објекта КМЦ Београд

ОРН:
71000000    

0260001.500.000 1.800.000
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1.2.25 3
2020

3
2020

отворени 
поступак

5
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.
У складу са планом развоја Агенције, а у циљу изградње контролно-мерног центра на територији Војводине, потребно је извршити контролу 
техничке документације.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена пружалаца услуга.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Техничка контрола пројектне документације 
за изградњу КМЦ Војводина
1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Техничка контрола пројектне документације 
за изградњу КМЦ Војводина

ОРН:
71000000    

0260001.000.000 1.200.000

1.2.26 1
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2023

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.
Набавка је неопходна ради редовног одржавања телескопских стубова и антенске инсталације на мерним возилима које користи Агенција
.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње из претходних годинаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање телескопских стубова и 
антенске инсталације на мерним возилима, 
на три године

1.500.000

По годинама: 
2020-500.000

2021-500.000

2022-300.000

2023-200.000

Одржавање телескопских стубова и 
антенске инсталације на мерним возилима, 
на три године

ОРН:
50330000    

532210500.000 600.000

1.2.27 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
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.
'Набавка неопходна ради несметаног рада Агенције, као и правовремене примене свих законских прописа у овој области као и спровођења свих 
препорука и мера од стране контролних органа. У том циљу потребно је обезбедити услуге  консултантског надзора израђене рачуноводствене 
политике и усаглашавања са стандардима МСФИ за МСП и Закона о рачуноводству; консултантске услуге у вези са текућим питањима 
условљеним изменама у законској регулативи; консултантске услуге у вези са адекватном применом свих препорука и мера датих у налазу ДРИ на 
ревизију финансијских извештаја Агенције;консултантске услуге актуарске процене резервисања за отпремнине за одлазак у пензију запослених у 
складу са одељком 21. МСФИ за МСП.
Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Консултанстке улуге у области 
рачуноводства и ревизије
2.180.000

По годинама: 
2020-2.180.000

Консултанстке улуге у области 
рачуноводства и ревизије

ОРН:
66171000    

5505402.180.000 2.616.000

1.2.28 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

9
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.
Набавка је неопходна да би се извршило ажурирање постојећег LRIC трошковног модела за нове регулисане услуге које су уведене на тржиште и 
прикупили нови подаци за обрачун цена по LRIC трошковном моделу.
Процењена вредност набавке је дата према сродним уговорима из претходних година.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Aжурирање LRIC трошковног модела6.000.000

По годинама: 
2020-6.000.000

Aжурирање LRIC трошковног модела

ОРН:
79200000    

5503346.000.000 7.200.000
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1.2.29 3
2020

5
2020

отворени 
поступак

9
2020

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
За потребе надокнаде нето трошка носиоцу универзалног сервиса, потребно је урадити Методологију обрачуна. Агенција припрема нови концепт 
реализације обавезе универзалног сервиса.
Процењена вредност је утврђена анализом тржиштаНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Израда Методологије за обрачун нето 
трошка за пружање услуге универзалног 
сервиса

6.000.000

По годинама: 
2020-6.000.000

Израда Методологије за обрачун нето 
трошка за пружање услуге универзалног 
сервиса

ОРН:
71350000    

5507836.000.000 7.200.000

1.2.30 1
2020

1
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је потребна ради обуке и усавршавања запослених који раде са мерном опремом, ради савладавања оптималних метода мерења спектра, 
праћења развоја нових технологија, функционалности, сервиса и услуга.
Процењена вредност на основу података са интернеа и понуда извођача обука.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Обуке из области радио-технике, технике 
мерења, 4G&5G функционалности и QoS
1.600.000

По годинама: 
2020-1.600.000

Обуке из области радио-технике, технике 
мерења, 4G&5G функционалности и QoS

ОРН:
80522000    

5504301.600.000 1.920.000

1.2.31 2
2020

2
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2022

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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 телефони,терминални уређаји, MiFi, СИМ картице, 
слушалице 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.
Процењена вредност је одређена на основу претходне набавке.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге и корисничка опрема за потребе 
контроле телекомуникационих  услуга и 
мрежа оператора - Телеком Србија сервиси

1.000.000

По годинама: 
2020-100.000

2021-500.000

2022-400.000

Услуге и корисничка опрема за потребе 
контроле телекомуникационих  услуга и 
мрежа оператора - Телеком Србија сервиси

ОРН:
71600000    

531230100.000 120.000
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1.2.32 2
2020

2
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2022

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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 телефони,терминални уређаји, MiFi, СИМ картице, 
слушалице 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.
 Процењена вредност је одређена на основу претходне набавке.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге и корисничка опрема за потребе 
контроле телекомуникационих  услуга и 
мрежа оператора - Теленор сервиси

1.000.000

По годинама: 
2020-100.000

2021-500.000

2022-400.000

Услуге и корисничка опрема за потребе 
контроле телекомуникационих  услуга и 
мрежа оператора - Теленор сервиси

ОРН:
71600000    

531230100.000 120.000

1.2.33 2
2020

2
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2022

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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 телефони, терминални уређаји, MiFi, СИМ картице, 
слушалице 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.
Процењена вредност је одређена на основу претходне набавке.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге и  корисничка опрема за потребе 
контроле телекомуникационих  услуга и 
мрежа оператора - ВИП сервиси

1.000.000

По годинама: 
2020-100.000

2021-500.000

2022-400.000

Услуге и  корисничка опрема за потребе 
контроле телекомуникационих  услуга и 
мрежа оператора - ВИП сервиси

ОРН:
71600000    

531230100.000 120.000
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1.2.34 3
2020

4
2020

отворени 
поступак

5
2023

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
Наведени системи под тачком 1) и 2) омогућавају несметан рад Агенције. Имајући у виду комплексност и број информационих система које користе 
како запослени приликом обављања свакодневних послова тако и сви корисници услуга електронских комуникација у Републици Србији, 
одржавање и измене у информационим системима су веома важни.
Набавка под тачком 3) је неопходна ради унапређења постојећег софтвера у смислу побољшања функционалности опреме за мониторинг РФ 
спектра.
Процењена вредност је утврђена на основу постојећих уговора
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Одржавање софтвера46.170.000
1. Одржавање система за управљање 
наплатама на три године

12.950.000

2. Одржавање централне базе пренетих 
бројева

32.760.000

3. Услуге унапређења, одржавања и 
софтверске подршке за Keysight софтвер 
"Signal Surveyor N6820ES"

460.000

По годинама: 
2020-4.220.000

2021-15.350.000

2022-15.120.000

2023-11.480.000

Одржавање софтвера
1. Одржавање система за управљање 
наплатама на три године
2. Одржавање централне базе пренетих 
бројева
3. Услуге унапређења, одржавања и 
софтверске подршке за Keysight софтвер 
"Signal Surveyor N6820ES"

ОРН:
72200000    

532280-П1350.000 420.000
532280-П23.640.000 4.368.000

532280-П3230.000 276.000

1.2.35 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

12
2020

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
Провера безбедности интернет сајтова, чување угледа Агенције и националног ЦЕРТ-а.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена пронађених на web сајтовима.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Тест интегритета информационог система1.200.000

По годинама: 
2020-1.200.000

Тест интегритета информационог система

ОРН:
72000000    

5507831.200.000 1.440.000

1.2.36 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

3
2022

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
 Набавка је неопходна ради обезбеђења техничке подршке у циљу стварања услова за континуирани рад мреже сензора.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање ЕМФ сензора, на две године5.000.000

По годинама: 
2020-2.500.000

2021-2.300.000

2022-200.000

Одржавање ЕМФ сензора, на две године

ОРН:
50330000    

5322202.500.000 3.000.000
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1.2.37 9
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције
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.
Упоређивањем цена из ранијих уговора и цена на тржишту.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Израда мултимедијалних садржаја2.400.000

По годинама: 
2020-1.000.000

2021-1.400.000

Израда мултимедијалних садржаја

ОРН:
72413000    

5507601.000.000 1.200.000

1.2.38 2
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

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
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.
Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге анкетирања и испитивања јавног 
мњења
800.000

По годинама: 
2020-800.000

Услуге анкетирања и испитивања јавног 
мњења

ОРН:
79300000    

550783800.000 960.000

1.2.39 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Редовно одржавање и мање поправке приступних путева су неопходне ради обезбеђења проходности приступних путева до локација даљински 
управљаних контролно мерних станица за потребе редовног и интервентног одржавања опреме на локацијама.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта и искустава из претходног периода.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Одржавање и поправке приступних путева 
до локација даљински управљаних 
контролно мерних станица

1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Одржавање и поправке приступних путева 
до локација даљински управљаних 
контролно мерних станица

ОРН:
45233140    

5320201.500.000 1.800.000

1.2.40 7
2020

9
2020

отворени 
поступак

9
2023

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.
Новим Законом о поштанским услугама (Сл. гласник РС бр. 77/19) није дефинисана обавеза да Јавни поштански оператор ангажује независну 
организацију за мерење квалитета преноса поштанских пошиљака. Како је Агенција надлежна да прати тржиште поштанских услуга и обезбеди 
квалитетно пружање универзалне поштанске услуге на целокупној територији Републике Србије, неопходно је да Агенција утврди да ли Јавни 
поштански оператор, као једини давалац универзалне поштанске услуге, пружа универзалну услугу у складу са прописаним параметрима 
квалитета, и то на целокупној територији Републике Србије. .
 Процењена вредност је утврђена на основу претраге Интернет сајтова фирми који нуде ову услугу.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Независно мерење времена преноса 
нерегистрованих писмоносних пошиљака у 
унутрашњем поштанском саобраћају

15.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

2021-4.300.000

2022-4.300.000

2023-4.400.000

Независно мерење времена преноса 
нерегистрованих писмоносних пошиљака у 
унутрашњем поштанском саобраћају

ОРН:
71241000    

5505902.000.000 2.400.000
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1.2.41 2
2020

3
2020

отворени 
поступак

4
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.
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). Процењена вредност набавке 
је дата према уговорима из претходних година.
Набавка  Студије о прорачуну стопе WACC за 2019. годину за операторе са значајном тржишном снагом и тржиште мобилне телефоније 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. Процењена вредност набавке је дата 
према уговорима из претходних година.
Набавка услуге ревизије финансијских извештаја РАТЕЛ-а за 2020. годину у складу са Законом о електронским комуникацијама. Процењена 
вредност набавке је дата према ценама из уговора у претходном периоду.
Процењена вредност набавке је дата према уговорима из претходних година.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Ревизија регулаторних извештаја оператора 
са значајном тржишном снагом и 
финансијских извештаја РАТЕЛ

9.000.000

1. Ревизија регулаторних извештаја 
оператора са значајном тржишном снагом за 
2019. годину

7.600.000

2. Студија о прорачуну стопе WACC ЗА 
2019. годину за операторе са значајном 
тржишном снагом

600.000

3. Ревизија финснсијских извештаја РАТЕЛ800.000

По годинама: 
2020-9.000.000

Ревизија регулаторних извештаја оператора 
са значајном тржишном снагом и 
финансијских извештаја РАТЕЛ
1. Ревизија регулаторних извештаја 
оператора са значајном тржишном снагом 
за 2019. годину
2. Студија о прорачуну стопе WACC ЗА 
2019. годину за операторе са значајном 
тржишном снагом
3. Ревизија финснсијских извештаја РАТЕЛ

ОРН:
79200000    
79212300    
79212500    

5503317.600.000 9.120.000
5505332600.000 720.000

550320800.000 960.000

1.2.42 9
2020

10
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

5
2021

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.
Тражена набавка је неопходна за потребе праћења тржишта електронских комуникација у Републици Србији од стране Међународне уније за 
телекомуникације (ITU) и за обрачун DESI индекса.
Процењена вредност набавке је дата према цени из уговора од прошле године.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Индикатори о употреби инфромационо 
комуникационих технологија у Републици 
Србији

2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Индикатори о употреби инфромационо 
комуникационих технологија у Републици 
Србији

ОРН:
79300000    

5507812.500.000 3.000.000
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1.2.43 1
2020

3
2020

отворени 
поступак

5
2020

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Тражена набавка је неопходна да би се израчунао индекс дигиталног друштва - DESI који се рачуна у свим земљама Европске уније и на основу 
којег се прави ранг листа земаља Европе према степену развијености дигиталног друштва.
Процењена вредност набавке је дата узимајући у обзир цену из уговора из претходних година.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Индикатори за индекс дигиталног друштва 
(DESI)
1.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

Индикатори за индекс дигиталног друштва 
(DESI)

ОРН:
79300000    

5507831.000.000 1.200.000

1.2.44 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2021

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
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.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге оглашавања  и информисања 
јавности
5.100.000

По годинама: 
2020-3.000.000

2021-2.100.000

Услуге оглашавања  и информисања 
јавности

ОРН:
79340000    

5350103.000.000 3.600.000

1.2.45 9
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Задаци на које Агенција мора да одговори сходно Закон о поштанским услугама као и по основу међународне сарадње и обавеза које проистичу из 
Европске комисије и експертских група ЕРГП .  Такође резултати ће бити подршка одлучивања Агенције уприликом доношења новог регулаторног 
оквира у смислу нових законских решења према Предлогу Закону о поштанскихм услугама( у скупштинској процедури).
Процењена вредност је утврђена на основу претраге Интернет сајтова фирми који нуде ову услугу.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Испитивање степена задовољења потреба 
корисника поштанских услуга
1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Испитивање степена задовољења потреба 
корисника поштанских услуга

ОРН:
79342311    

5507821.500.000 1.800.000

1.2.46 9
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге медијске архиве са мониторингом 
медија
1.500.000

По годинама: 
2020-400.000

2021-1.100.000

Услуге медијске архиве са мониторингом 
медија

ОРН:
79416000    

535020400.000 480.000
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1.2.47 2
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2023

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
Набавка је неопходна ради заштите имовине и сигурности запослених у контролно-мерним центрима и даљински управљаним контролно-мерним 
станицама. Процењена вредност набавке је утврђена на основу до сада закључених уговора, у којима је вредност услуге обезбеђења Контролно-
мерних центара Београд и Ниш износи 5.894.000 динара годишње, а вредност услуге обезбеђења даљински управљаних контролно-мерних 
станица 241.500 односно 184.080 динара годишње по једној станици. Вредност услуге је увећана за вредност додатне опреме за физичко-техничко 
обезбеђење на локацијама, са услугом уградње опреме.  Предметна набавка обухвата на период од две године услугу физичко-техничког 
обезбеђења Контролно-мерних центара Београд и Ниш, 16 изграђених даљински управљаних контролно-мерних станица (Станишић, Винцаид, 
Видојевица, Визић, Велики Шењ, Рагодеш, Повлен, Ракобарски Вис, Барелић, Мироч, Станишинци, Дубочане, Јабука, Јелица, Голија и Мучибаба) 
и 5 станица које ће бити изграђене 2020. године (Цер, Гребенац, Радан, Влашка и Златово/Ломница).
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена пружалаца услуга.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Физичко техничко обезбеђење у објектима 
Агенције, на три године
35.900.000

По годинама: 
2020-12.000.000

2021-11.000.000

2022-11.000.000

2023-1.900.000

Физичко техничко обезбеђење у објектима 
Агенције, на три године

ОРН:
79710000    

550710,02372012.000.000 14.400.000

1.2.48 4
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је потребна ради израде штампаних материјала (коверте, меморандуми, обрасци, папир за дозволе, материјал за писање, извештаји и 
др.) и публикација које издаје Агенција.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње у претходној години и на основу увида у ценовнике на Интернету.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге штампарије (израда публикација, 
образаца и потрошног материјала офсет или 
дигиталном штампом)

3.800.000

По годинама: 
2020-2.300.000

2021-1.500.000

Услуге штампарије (израда публикација, 
образаца и потрошног материјала офсет или 
дигиталном штампом)

ОРН:
79810000    

5507602.300.000 2.760.000

1.2.49 9
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

10
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена пружалаца услуга.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге дизајна за електронске и штампане 
материјале, израде прелома и припреме за 
штампу

1.800.000

По годинама: 
2020-800.000

2021-1.000.000

Услуге дизајна за електронске и штампане 
материјале, израде прелома и припреме за 
штампу

ОРН:
79820000    

550760800.000 960.000
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1.2.50 1
2020

2
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
 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. 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..Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге организовања конференција и других 
догађаја
4.990.000

По годинама: 
2020-4.990.000

Услуге организовања конференција и других 
догађаја

ОРН:
79950000    

5593104.990.000 5.988.000

1.2.51 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је превасходно потребна због обуке запослених који раде послове везане за Национални ЦЕРТ и заштиту ИКТ инфраструктуре Агенције, 
али и за остале запослене диретно укључене у коришћење осетљивих  информацино комуникационих ресурса. Процењена вредност набавке је 
утврђена на основу ранијих набавки, по испостављеном рачуну.
Цене обука на интернет сајтовима компанија које се баве овом облашћу.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуга oбуке за запослене из области 
информационе безбедности и технологија
4.000.000

По годинама: 
2020-1.000.000

2021-3.000.000

Услуга oбуке за запослене из области 
информационе безбедности и технологија

ОРН:
80500000    

5504601.000.000 1.200.000

1.2.52 4
2020

5
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

5
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуга систематских прегледа запослених2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Услуга систематских прегледа запослених

ОРН:
85120000    

5500102.500.000 3.000.000

1.2.53 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2022

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради стварања основних хигијенских услова за рад запослених и ради остваривања законских мера заштите.
Вредност набавке процењена је на основу потрошње у претходној години.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Чишћење службених просторија и објеката 
Агенције, на две године
3.500.000

По годинама: 
2020-1.000.000

2021-1.500.000

2022-1.000.000

Чишћење службених просторија и објеката 
Агенције, на две године

ОРН:
90910000    

5502201.000.000 1.200.000
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1.2.54 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2021

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна због лакше проходности преко земљишта у кругу КМЦ Београд, због безбедности у смислу противпожарне заштите, 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 набавки из ранијих година и цена на тржишту и ценовника комуналних предузећа.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Кошење зелених површина, резање и 
уклањањ грана
940.000

1. КМЦ Београд490.000

2. КМЦ Ниш 450.000

По годинама: 
2020-940.000

Кошење зелених површина, резање и 
уклањањ грана
1. КМЦ Београд
2. КМЦ Ниш

ОРН:
77300000    

532020-П1490.000 588.000
532020-П2450.000 540.000

1.2.55 3
2020

4
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

4
2023

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна због лакше проходности пеко земљишта у кругу КМЦ Београд, због безбедности у смислу противпожарне заштите, 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 набавки из ранијих година и цена на тржишту и ценовника комуналних предузећа.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Дератизација и дезинсекција унутрашњих и 
спољашњих површина објеката, на три 
године

840.000

1. КМЦ Београд490.000

2. КМЦ Ниш 350.000

По годинама: 
2020-280.000

2021-230.000

2022-230.000

2023-100.000

Дератизација и дезинсекција унутрашњих и 
спољашњих површина објеката, на три 
године
1. КМЦ Београд
2. КМЦ Ниш

ОРН:
90920000    

539210-П1180.000 216.000
539210-П2100.000 120.000

1.2.56 2
2020

4
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

4
2023

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције
Набавка је неопходна ради стварања услова за неометан рад надзорних камера за ФТО објеката даљински управљаних контролно мерних станица.
Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Повећање капацитета система за пренос 
података од КМЦ-ова до ДУКМС-ова на три 
године

8.500.000

По годинама: 
2020-3.400.000

2021-3.300.000

2022-1.700.000

2023-100.000

Повећање капацитета система за пренос 
података од КМЦ-ова до ДУКМС-ова на три 
године

ОРН:
64210000    

5312403.400.000 4.080.000
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1.2.57 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

8
2020

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
Правилником о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне поштанске услуге, 
чланом 14. дефинисано је да резултате добијене мерењем квалитета анализира Агенција, као и да Агенција може да ангажује независну ревизију 
за проверу података из извештаја.
Процењена вредност је утврђена на основу претраге Интернет сајтова фирми који нуде ову услугу.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Ревизија резултата независног мерења 
рокова преноса поштанских пошиљака
2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Ревизија резултата независног мерења 
рокова преноса поштанских пошиљака

ОРН:
73000000    

5505902.000.000 2.400.000

1.2.58 4
2020

5
2020

отворени 
поступак

5
2023

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
Набавка је неопходна ради обезбеђивања система преноса за повезивање даљински управљаних контролно мерних станица са контролно мерним 
центрима у Београду и Нишу, а све у циљу преноса података са мерне опреме за мониторисање РФ спектра као и надзорних камера за ФТО 
даљински управљаних контролно мерних станица. Посебно је значајно да систем омогући сигуран и квалитетан пренос података са видео камера 
за даљински надзор локација, ради заштите вредне имовине Агенције на удаљеним локацијама. Агенција је до краја 2019. године изградила 16 
даљински управљаних контролно мерних станица, а у току 2020. године планира изградњу још 5 станица, па систем преноса капацитета 16/16 Mb/s 
треба обезбедити за укупно 21 локацију даљински управљаних контролно мерних станица.
Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Закуп система за пренос података од КМЦ-
ова до ДУКМС-ова на три године
33.000.000

По годинама: 
2020-4.000.000

2021-12.000.000

2022-12.000.000

2023-5.000.000

Закуп система за пренос података од КМЦ-
ова до ДУКМС-ова на три године

ОРН:
64210000    

5332204.000.000 4.800.000

1.2.59 1
2020

2
2020

отворени 
поступак

12
2020

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.
Набавка је потребна ради унапређења информисаности корисника, као допуна функционалности постојеће апликације, праћења развоја нових 
технологија, функционалности, сервиса и услуга.
Процењена вредност на основу података са интернета.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Унапређење постојеће апликације "Пренеси 
број" кроз развој софтвера за мобилне 
апликације за iOS и Android уређаје

2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Унапређење постојеће апликације "Пренеси 
број" кроз развој софтвера за мобилне 
апликације за iOS и Android уређаје

ОРН:
72210000    

0122102.000.000 2.400.000

Страна 25 од 47Датум штампе: 11.03.2020



1.2.60 1
2020

1
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2022

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције
Набавка је неопходна због потребе koнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања СББ сервиса. 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.
Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге и корисничка опрема за потребе 
контроле ТК услуга и мрежа оператора - СББ 
сервиси

200.000

По годинама: 
2020-40.000

2021-100.000

2022-60.000

Услуге и корисничка опрема за потребе 
контроле ТК услуга и мрежа оператора - СББ 
сервиси

ОРН:
71600000    

53934440.000 48.000

1.2.61 1
2020

1
2020

преговарачки 
поступак без 
објављивања 

позива за 
подношење 

понуда

12
2022

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције
 Набавка је неопходна због потребе кoнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања Орион сервиса. 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.
Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
ЗЈН: 36.1.2); Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Услуге и корисничка опрема за потребе 
контроле ТК услуга и мрежа оператора - 
Орион сервиси

200.000

По годинама: 
2020-40.000

2021-100.000

2022-60.000

Услуге и корисничка опрема за потребе 
контроле ТК услуга и мрежа оператора - 
Орион сервиси

ОРН:
71600000    

53934340.000 48.000

1.2.62 11
2020

1
2021

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

1
2022

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције
Услуга фиксне телефоније је неопходнa за обављање службених разговора заполених у процесу вршења редовних активности.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу потрошње из претходних година.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге фиксне телефоније920.000

По годинама: 
2020-

2021-820.000

2022-100.000

Услуге фиксне телефоније

ОРН:
64211000    

5312100
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1.2.63 3
2020

5
2020

отворени 
поступак

3
2021

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.
На основу подзаконског акта који доноси ресорно министарство, а којим се сагласно Закону о електронским комуникацијама прописују минимални 
услови за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања, као и резултата студијe 
„Избор оптималног аукцијског модела продаје фреквенцијских опсега за постојеће и нову 5G технологију“, приступиће се избору консултанта за 
припрему и спровођење постука јавног надметања. Консултант ће бити у обавези да припреми све потребне процедуре за спровођење јавног 
надметања за дефинисани модел, а што у основи обухвата: дефинисање правила извођења и фаза поступка јавног надметања на основу задатог 
модела, припрему Конкурсне документације и Инструкције за понуђаче, као и друге неопходне документације за спровођење поступка јавног 
надметања, израду одговарајућег софтвера за спровођење јавног надметања, спровођење обуке за коришћење свих потребних софтвера за 
квалификоване понуђаче и за запослене из Агенције, обезбеђивање адекватних просторија за спровођење поступка јавног надметања уз 
испуњење безбедносних услова  (опремање против прислушкивања, контрола приступа, видео и аудио надзор и снимање и чување свих записа), 
подрушку у току спровођења јавног надметања, као и  подршку након доношења одлуке Агенције о избору најповољнијих понуда у случају 
покретања судских поступака
Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуга ангажовања консултаната за 
спровођење аукције спектра
29.750.000

По годинама: 
2020-19.337.500

2021-10.412.500

Услуга ангажовања консултаната за 
спровођење аукције спектра

ОРН:
71316000    

55053019.337.500 23.205.000

радови 140.400.000

1.3.1 2
2020

4
2020

отворени 
поступак

4
2022

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.
У циљу формирања нових елемената интегралног система за мониторинг РФ спектра, потребно је изградити пет нових даљински управљаних 
контролно-мерних станица, од којих су три на планинским локацијама (Цер, Радан и Златово/Ломница), а две на брдским локацијама (Гребенац и 
Влашка). Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта и искустава из досадашње изградње станица, посебно 
узимајући у обзир специфичне трошкове изградње локација (на пример поједини објекти ће бити веће површине и инфраструктурног капацитета 
због потреба других корисника из државног сектора) и електроенергетских прикључака (једино је на локацији Гребенац предвиђена изградња 
хибридног система напајања).
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта и искуства из текуће године.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Изградња станица за мониторинг РФ 
спектра, на две године
137.500.000

По годинама: 
2020-112.500.000

2021-20.000.000

2022-5.000.000

Изградња станица за мониторинг РФ 
спектра, на две године

ОРН:
45000000    

026000112.500.000 135.000.000

1.3.2 2
2020

3
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

11
2020

Објава на интернет сајту Наручиоца и на Порталу Управе за јавне набавке.
Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
 Набавка је неопходна ради стварања услова за безбедно коришћење приступног пута до КМЦ Ниш, а у складу са препоруком Дирекције за 
изградњу града Ниша.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена за ову врсту радова.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Постављање заштитне ограде и потребне 
сигнализације на путу до КМЦ Ниш
2.900.000

По годинама: 
2020-2.900.000

Постављање заштитне ограде и потребне 
сигнализације на путу до КМЦ Ниш

ОРН:
45233280    

0260002.900.000 3.480.000
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Набавке на које се Закон не примењује

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датумПроцењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Основ за 
изузеће

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

41.579.600

са ПДВ-ом

2020 40.413.600

2021 1.096.000

2022 230.000

добра 28.816.600добра 28.816.600

2.1.1 3
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
У циљу обезбеђења услова за спровођење заштите од пожара на локацијама даљински управљаних контролно мерних центара потребно је 
набавити против пожарне апарате.
 Процењена вредност је утврђена на основу података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Уређаји за заштиту од пожара490.000

По годинама: 
2020-490.000

Уређаји за заштиту од пожара

ОРН:
35111300    

023710490.000 588.000

2.1.2 9
2020

9
2020

39.2. 3
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради безбедне проходности приступног дела објеката контролно-мерних центара у случају настанка поледице и леда.
Процењена вредност набавке је одређена на основу цена на тржишту.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Индустријска со100.000

По годинама: 
2020-100.000

Индустријска со

ОРН:
14311300    

559400100.000 120.000

2.1.3 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Пригодни поклони је потребно набавити за потребе репрезентације приликом састанака са високим представницима регулаторних агенција, 
државних институција и значајних оргнизација из Европе и света.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу повећања броја запослених и претраге Интернет страница.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Пригодни поклони495.000

По годинама: 
2020-495.000

Пригодни поклони

ОРН:
18530000    

551330495.000 594.000
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2.1.4 2
2020

3
2020

39.2. 4
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Опрема је потребна за пренос ствари, гардеробе, инструмената и друге опреме. Запослени у току активности провере спектра и поступања 
оператора на терену са собом носе инструменте, документацију, личну гардеробу итд. Зато је неопходно набавити одговарајуће кутије, 
транспортне торбе, ранце и слично.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу повећања броја запослених и претраге Интернет страница.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Опрема за транспорт ствари и инструмената495.000

По годинама: 
2020-495.000

Опрема за транспорт ствари и инструмената

ОРН:
18921000    

515010495.000 594.000

2.1.5 2
2020

2
2020

7.1.1) 2
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: Набавка од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог 
права на обављање делатности која је предмет набавке; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Службени гласник Републике Србије420.000

По годинама: 
2020-420.000

Службени гласник Републике Србије

ОРН:
22200000    

559210420.000 504.000

2.1.6 2
2020

9
2020

39.2. 12
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Стручни часописи „Ревизор“ од издавача 
„ИПЦ Информативно Пословни Центар“ 
д.о.о., Београд, Вишеградска 6/II

190.000

По годинама: 
2020-190.000

Стручни часописи „Ревизор“ од издавача 
„ИПЦ Информативно Пословни Центар“ 
д.о.о., Београд, Вишеградска 6/II

ОРН:
22000000    

559210190.000 228.000

2.1.7 2
2020

2
2020

39.2. 12
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Часопис и електронска верзија стручног 
часописа"Порези и рачуноводство" од 
издавача Пореска канцеларија Татић

240.000

По годинама: 
2020-240.000

Часопис и електронска верзија стручног 
часописа"Порези и рачуноводство" од 
издавача Пореска канцеларија Татић

ОРН:
22200000    

559210240.000 288.000
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2.1.8 2
2020

9
2020

39.2. 12
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Стручни часописи „Избор судске праксе“ од 
издавача „GLOSARIJUM“, Београд, Риге од 
Фере 12

80.000

По годинама: 
2020-80.000

Стручни часописи „Избор судске праксе“ од 
издавача „GLOSARIJUM“, Београд, Риге од 
Фере 12

ОРН:
22000000    

55921080.000 96.000

2.1.9 2
2020

9
2020

39.2. 12
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Стручни часописи „Информатор“ и програм 
„Експерт“ од издавача „CEKOS IN“ д.о.о. 
Београд, Светогорска 28

490.000

По годинама: 
2020-490.000

Стручни часописи „Информатор“ и програм 
„Експерт“ од издавача „CEKOS IN“ д.о.о. 
Београд, Светогорска 28

ОРН:
22200000    

559210490.000 588.000

2.1.10 2
2020

9
2020

39.2. 12
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Електронска правна база „Параграф 
легислатива + Параграф стручни коментари 
и тумачења прописа“, од издавача „Paragraf 
Lex“ д.о.о., Нови Сад, Јована Бошковића  
5/I/2

300.000

По годинама: 
2020-300.000

Електронска правна база „Параграф 
легислатива + Параграф стручни коментари 
и тумачења прописа“, од издавача „Paragraf 
Lex“ д.о.о., Нови Сад, Јована Бошковића  
5/I/2

ОРН:
22200000    

559210300.000 360.000
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2.1.11 2
2020

9
2020

39.2. 12
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Електронска правна база „Propisi.net PLUS 
JN“ од издавача, привредног друштва „Ing-
Pro“ д.о.о., Београд, Веле Нигринове 16а

200.000

По годинама: 
2020-200.000

Електронска правна база „Propisi.net PLUS 
JN“ од издавача, привредног друштва „Ing-
Pro“ д.о.о., Београд, Веле Нигринове 16а

ОРН:
22200000    

559210200.000 240.000

2.1.12 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна због потребе праћења регулаторног оквира, добре праксе и развоја 5G технологије у свету. Припреме за аукцију спектра и 
оптимизацију регулаторног оквира за будући развој  5G технологије у землљи.
Процењена вредност набавке утврђена је на основу понуде издавача.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка анализа европских тршишта из 
области електронских комуникација и 
управљања спектром (аукције, намена итд.)

495.000

По годинама: 
2020-495.000

Набавка анализа европских тршишта из 
области електронских комуникација и 
управљања спектром (аукције, намена итд.)

ОРН:
22200000    

559220495.000 594.000

2.1.13 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна због потребе праћења регулаторног оквира, степена развоја "малих ћелија", "IoT", добре праксе и развоја 5G технологије у 
свету. Припреме за аукцију спектра и оптимизацију регулаторног оквира за будући развој  5G технологије у землљи. праћење добре иностране 
праксе по питању начина издавања дозвола, изазова животне средине и екологије.
Процењена вредност набавке утврђена је на основу понуде страних издавача.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка извештаја о стању развоја радио 
мрежа, европских регулатива из области 
електронских комуникација

495.000

По годинама: 
2020-495.000

Набавка извештаја о стању развоја радио 
мрежа, европских регулатива из области 
електронских комуникација

ОРН:
22000000    

559220495.000 594.000
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2.1.14 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
  Током године се може указати потреба за израдом нових печата и штамбиља као последица нових законских решења.
Процењена вредност је утврђена на основу претараге Интернет сајтова фирми које нуде ову врсту услуга.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Израда печата и штамбиља20.000

По годинама: 
2020-20.000

Израда печата и штамбиља

ОРН:
30192151    

53932020.000 24.000

2.1.15 3
2020

4
2020

39.2. 6
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна за обављање редовних послова запослених у Регулаторној агенцији у циљу одржавања објеката и њиховог континуалног 
рада.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Мобилни инвертор490.000

По годинама: 
2020-490.000

Мобилни инвертор

ОРН:
31155000    

023840490.000 588.000

2.1.16 3
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Електро материјал и расветна опрема490.000

По годинама: 
2020-490.000

Електро материјал и расветна опрема

ОРН:
31500000    

515140490.000 588.000

2.1.17 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради обезбеђивања услова за поуздан и безбедан рад ДЕА на локацијама ДУКМС у случају ванредних ситуација.
 Процењена вредност је утврђена на основу цена на тржишту.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Опрема за одржавање просторија ДЕА на 
даљински управљаним контролно мерним 
станицама

490.000

По годинама: 
2020-490.000

Опрема за одржавање просторија ДЕА на 
даљински управљаним контролно мерним 
станицама

ОРН:
42122130    

023800490.000 588.000
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2.1.18 5
2020

6
2020

39.2. 7
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка видео и аудио опреме за потребе обезбеђења техничких услова у за састанке у салама за конференције на локацијама у КМЦ Београд и 
Ниш и седишту Агенције, као и за набавку камера које ће снимати употребу службених возила, а ради заштите имовине Агенције.
Процењена вредност је утврђена на основу цена на тржишту.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни укупна процењена вредност 
истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка аудио/видео опреме са помоћном 
опремом
495.000

По годинама: 
2020-495.000

Набавка аудио/видео опреме са помоћном 
опремом

ОРН:
32330000    

023630495.000 594.000

2.1.19 4
2020

5
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
У циљу одржавања хигијене и безбедног коришћења возила у разним условима, неопходни су системи за заштиту од крађе возила, 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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Помоћна и пратећа опрема за возила350.000

По годинама: 
2020-350.000

Помоћна и пратећа опрема за возила

ОРН:
34000000    

515110350.000 420.000

2.1.20 3
2020

3
2020

39.2. 4
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради омогућавања безбедног и законитог коришћења службених возила и замене дотрајалих гума.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет страница и ценовника изложених на њима.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Гуме за возила490.000

По годинама: 
2020-490.000

Гуме за возила

ОРН:
34351100    

512410490.000 588.000

2.1.21 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради редовне годишње замене дотрајалих застава на објектима контролно-мерних центара и просторијама за састанке у 
седишту Агенције.
Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернет
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Заставе за потребе Агенције50.000

По годинама: 
2020-50.000

Заставе за потребе Агенције

ОРН:
35821000    

51513050.000 60.000
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2.1.22 5
2020

5
2020

39.2. 6
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради ефикасног коришћења службених возила, посебнo у руралним подручјима.
 Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет страница и ценовника изложених на њима.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Уређаји за навигацију200.000

По годинама: 
2020-200.000

Уређаји за навигацију

ОРН:
38112100    

023231200.000 240.000

2.1.23 2
2020

3
2020

39.2. 5
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Комплети пратеће опреме за КМЦ и 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 и сл.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу претраге Интернет страница и информације са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Комплети опреме за аквизицију и проверу 
локација
495.000

По годинама: 
2020-495.000

Комплети опреме за аквизицију и проверу 
локација

ОРН:
38651600    

023240495.000 594.000

2.1.24 3
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Канцеларијски намештај490.000

По годинама: 
2020-490.000

Канцеларијски намештај

ОРН:
39000000    

023120490.000 588.000

2.1.25 2
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Неопходна је замена дотрајалих фрижидера у КМЦ Београд и КМЦ Ниш, набавка апарата за кафу и других апарата за домаћинство по потреби.
 Процењена вредност набавке је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Електрични апарати за домаћинство300.000

По годинама: 
2020-300.000

Електрични апарати за домаћинство

ОРН:
39700000    

023510300.000 360.000
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2.1.26 2
2020

3
2020

39.2. 2
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Средства за хигијену и чишћење200.000

По годинама: 
2020-200.000

Средства за хигијену и чишћење

ОРН:
39830000    

512010200.000 240.000

2.1.27 4
2020

5
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради одржавања хигијене и безбедне употребе (односи се на набавку летње и зимске течности за прање ветробранских 
стакала) службених возила Агенције.
Процењена вредност набавке је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Репроматеријал за прање возила100.000

По годинама: 
2020-100.000

Репроматеријал за прање возила

ОРН:
39831000    

512010100.000 120.000

2.1.28 3
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
 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
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка и допремање воде за санитарну 
употребу у објекту КМЦ Ниш
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Набавка и допремање воде за санитарну 
употребу у објекту КМЦ Ниш

ОРН:
41000000    

539252200.000 240.000

2.1.29 2
2020

3
2020

39.2. 3
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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 на основу потрошње у претходним годинама и увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Вода за пиће у балонима350.000

По годинама: 
2020-250.000

2021-100.000

Вода за пиће у балонима

ОРН:
41110000    

551320250.000 300.000

Страна 35 од 47Датум штампе: 11.03.2020



2.1.30 2
2020

3
2020

39.2. 6
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Електро-механичарски ручни алат450.000

По годинама: 
2020-450.000

Електро-механичарски ручни алат

ОРН:
42652000    

512310450.000 540.000

2.1.31 2
2020

3
2020

39.2. 3
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
 Грејна тела су потребна ради индивидуалног догревања објеката и просторија  у којима није могуће постићи неопходну радну темепературу..
Процењена вредност је одређена увидом у јавно истакнуте малопродајне цене на Интернету.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Грејна тела100.000

По годинама: 
2020-100.000

Грејна тела

ОРН:
44621100    

023510100.000 120.000

2.1.32 3
2020

3
2020

7.1.15) 4
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: Прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Куповина земљишта за потребе изградње 
КМЦ Војводина и локација за мониторинг 
РФ  спектра и мерење нејонизујућег зрачења

15.000.000

По годинама: 
2020-15.000.000

Куповина земљишта за потребе изградње 
КМЦ Војводина и локација за мониторинг 
РФ  спектра и мерење нејонизујућег зрачења

ОРН:
70122200    

02101015.000.000 18.000.000

2.1.33 2
2020

2
2020

7.1.15) 2
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: Прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Закуп непокретности за изградњу локација 
за мониторинг РФ спектра и мерење 
нејонизујућег зрачења

2.500.000

По годинама: 
2020-2.500.000

Закуп непокретности за изградњу локација 
за мониторинг РФ спектра и мерење 
нејонизујућег зрачења

ОРН:
70200000    

5332302.500.000 3.000.000
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2.1.34 7
2020

7
2020

7.1.15) 7
2022

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: Прибављање или закуп земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Закуп паркинг места за смештај возила КМЦ 
Ниш у граду Нишу, на две године
490.000

По годинама: 
2020-180.000

2021-250.000

2022-60.000

Закуп паркинг места за смештај возила КМЦ 
Ниш у граду Нишу, на две године

ОРН:
63712400    

539260180.000 216.000

2.1.35 2
2020

3
2020

39.2. 4
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Повећавање безбедности интернет сајта, екстерних и интерних размена података и комуникција.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу цена пронађених на web сајтовима.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Електронски сертификати200.000

По годинама: 
2020-200.000

Електронски сертификати

ОРН:
72000000    

539330200.000 240.000

2.1.36 10
2020

10
2020

39.2. 11
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради коришћења возила у складу са важећим прописима.
Вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Набавка тахографа са уградњом120.000

По годинама: 
2020-120.000

Набавка тахографа са уградњом

ОРН:
38561110    

023810120.000 144.000

2.1.37 1
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка стручне литературе неопходна за обављање редовних послова запослених.
Вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике на Интернету.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Стручна литература за потребе анализе 
тржишта
6.600

По годинама: 
2020-6.600

Стручна литература за потребе анализе 
тржишта

ОРН:
22110000    

5592106.600 7.920
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2.1.38 1
2020

1
2020

39.2. 1
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Неопходно у свакодневном раду Агенције.
Вредност набавке је утврђена на основу увида у ценовнике на Интернету.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Стандарди250.000

По годинама: 
2020-250.000

Стандарди

ОРН:
22121000    

559230250.000 300.000

услуге 12.273.000услуге 12.273.000

2.2.1 8
2020

9
2020

39.2. 9
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради отклањања кварова и редовног сервисирања једног клима уређаја који излази из гаранције, 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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Одржавање и поравка клима уређаја у КМЦ 
Београд
490.000

По годинама: 
2020-290.000

2021-200.000

Одржавање и поравка клима уређаја у КМЦ 
Београд

ОРН:
50730000    

532250290.000 348.000

2.2.2 4
2020

5
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
 Набавка је неопходна ради редовног одржавања стубова типа "паук".
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона”; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Фарбање "паук" стубова490.000

По годинама: 
2020-490.000

Фарбање "паук" стубова

ОРН:
50332000    

532020490.000 588.000

2.2.3 5
2020

5
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

  Уклањање старих возила из КМЦ Београд200.000

По годинама: 
2020-200.000

  Уклањање старих возила из КМЦ Београд

ОРН:
50190000    

550700200.000 240.000
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2.2.4 8
2020

8
2020

39.2. 11
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Полагање возачког испита за Д категорију90.000

По годинама: 
2020-90.000

Полагање возачког испита за Д категорију

ОРН:
80411000    

55043090.000 108.000

2.2.5 2
2020

2
2020

39.2. 2
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради коришћења возила која поседују тахометре у складу са важећим прописима.
Процењена вредност набавке је одређена на основу броја возила и цена на тржишту.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Очитавање тахографских картица и сервис 
тахографа
150.000

По годинама: 
2020-150.000

Очитавање тахографских картица и сервис 
тахографа

ОРН:
50411400    

532234150.000 180.000

2.2.6 4
2020

5
2020

39.2. 5
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради ефикасности, економичности и безбедности употребе службених возила.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Сателитско праћење службених возила490.000

По годинама: 
2020-490.000

Сателитско праћење службених возила

ОРН:
42961300    

539346490.000 588.000

2.2.7 2
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Eталонирање мерне опреме300.000

По годинама: 
2020-300.000

Eталонирање мерне опреме

ОРН:
50433000    

532234300.000 360.000
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2.2.8 2
2020

4
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка услуге лабораторијског испитивања телекомуникационе опреме је потребна због провере квалитета оптреме коју набављамо.
Процењена вредност набавке је одређена на основу испитивања тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Лабораторијско  испитивање 
телекомуникационе и терминалне опреме
468.000

По годинама: 
2020-252.000

2021-216.000

Лабораторијско  испитивање 
телекомуникационе и терминалне опреме

ОРН:
71900000    

532234252.000 302.400

2.2.9 5
2020

5
2020

39.2. 5
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Имајући у виду да се до великог броја локација даљински управљаних контролно мерних центара долази тешко приступачним некатегорисаним 
путевима, набавка је неопходна ради стварања услова за адекватну употребу теренских возила, а у циљу унапређења безбедности на раду као и 
очувања имовине Агенције.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Обука за теренску вожњу490.000

По годинама: 
2020-490.000

Обука за теренску вожњу

ОРН:
80410000    

550430490.000 588.000

2.2.10 9
2020

10
2020

39.2. 10
2020

На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона
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 ИнтернетуНачин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Ванредно одржавање седишта Агенције у 
Палмотићевој број 2, Београд
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Ванредно одржавање седишта Агенције у 
Палмотићевој број 2, Београд

ОРН:
50700000    

532020200.000 240.000

2.2.11 2
2020

3
2020

39.2. 3
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради превоза покретних ствари преузетих у извршним поступцима и ради превоза опреме и запослених које није могуће 
реализовати службеним возилима Агенције.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга превоза490.000

По годинама: 
2020-490.000

Услуга превоза

ОРН:
60100000    

550700490.000 588.000
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2.2.12 8
2020

8
2020

39.2. 9
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради коришћења возила у складу са важећим прописима.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Атест за витло за теренско возило40.000

По годинама: 
2020-40.000

Атест за витло за теренско возило

ОРН:
50100000    

53221040.000 48.000

2.2.13 2
2020

3
2020

39.2. 3
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције. 2
 Набавку услуге вештачења пред судовима или другим органима је потребно спровести због утврђивања или додатног појашњења одређених 
чињеница у поступцима пред судовима, који су у току, или у другим поступцима, а који могу да настану у вези са обављањем делатности Агенције, 
давањем независног и стручног мишљења од стране вештака, ради разјашњења околности о којима суд или други орган нема довољно стручних 
знања.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге вештачења300.000

По годинама: 
2020-300.000

Услуге вештачења

ОРН:
71319000    

559130300.000 360.000

2.2.14 1
2020

1
2020

39.2. 12
2022

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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. . 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.
Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге и терминална опрема за потребе 
контроле ТК услуга и мрежа оператора - 
VoIP и сервиси са додатном вредношћу

200.000

По годинама: 
2020-40.000

2021-100.000

2022-60.000

Услуге и терминална опрема за потребе 
контроле ТК услуга и мрежа оператора - 
VoIP и сервиси са додатном вредношћу

ОРН:
71600000    

53934240.000 48.000
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2.2.15 1
2020

1
2020

39.2. 12
2022

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна због потребе кoнтрoле квалитета, benchmarking-a и законитости пружања Орион сервиса. Свуда где је то потребно биће 
набављени кориснички терминални уређаји, СИМ картице итд. 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.
 Вредност је процењена на основу плана контроле и цена на тржишту.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге и корисничка опрема за потребе 
контроле ТК услуга и мрежа MVNO 
оператора

200.000

По годинама: 
2020-200.000

2021-100.000

2022-60.000

Услуге и корисничка опрема за потребе 
контроле ТК услуга и мрежа MVNO 
оператора

ОРН:
71600000    

53934140.000 48.000

2.2.16 5
2020

6
2020

39.2. 6
2022

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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 података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге одржавања апарата за еспресо кафу, 
на две године
250.000

По годинама: 
2020-80.000

2021-120.000

2022-50.000

Услуге одржавања апарата за еспресо кафу, 
на две године

ОРН:
50532000    

53227080.000 96.000

2.2.17 3
2020

3
2020

39.2. 3
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је потребна ради ангажовања чланова омладинских и студентских задруга за повремене послове.Процењена вредност набавке је 
утврђена на основу набавки из ранијих година и цена на тржишту.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге посредовања омладинских и 
студентских задруга
200.000

По годинама: 
2020-200.000

Услуге посредовања омладинских и 
студентских задруга

ОРН:
79600000    

550461200.000 240.000
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2.2.18 3
2020

3
2020

7.1.14)1)) 3
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка се покреће ради предузимања процесних и других правних радњи у судским поступцима који су у току и судским и другим 
поступцима/предметима који могу да настану у вези са обављањем делатности Агенције у 2020. години.
Процењена вредност набавке дата је према цени из уговора чија је реализација у току, реализованим уговорима ове врсте из претходних година и 
вредности спорова које Агенција тренутно има или може имати.
Образложење основаности: Одредбе овог закона наручиоци не примењују на: услуге заступања од стране адвоката:у поступцима пред судовима 
или другим органима јавне власти у земљи и иностранству или пред међународним судовима, трибуналима или институцијама.; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Правне услуге2.000.000

По годинама: 
2020-2.000.000

Правне услуге

ОРН:
79112000    

5501102.000.000 2.400.000

2.2.19 5
2020

6
2020

39.2. 6
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге саветовања у области јавних набавки 
и ревизије спроведених поступака јавних 
набавки

490.000

По годинама: 
2020-490.000

Услуге саветовања у области јавних набавки 
и ревизије спроведених поступака јавних 
набавки

ОРН:
79418000    

550510490.000 588.000

2.2.20 5
2020

6
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Помоћ у изради информативних материјала 
Агенције
350.000

По годинама: 
2020-350.000

Помоћ у изради информативних материјала 
Агенције

ОРН:
79500000    

535010350.000 420.000

2.2.21 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуге превођења400.000

По годинама: 
2020-400.000

Услуге превођења

ОРН:
79540000    

550550400.000 480.000
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2.2.22 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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 цена за ову врсту услуга.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Обуке из области телекомуникација495.000

По годинама: 
2020-495.000

Обуке из области телекомуникација

ОРН:
80510000    
80522000    

550530495.000 594.000

2.2.23 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
  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.
Вредност набавке је утврђена на основу цена за ову врсту услуга.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Обуке из области регулаторних послова из 
надлежности Агенције
490.000

По годинама: 
2020-490.000

Обуке из области регулаторних послова из 
надлежности Агенције

ОРН:
80522000    

550530490.000 588.000

2.2.24 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је потребна ради обуке и усавршавања запослених у домену пројектног управљања.
Упитом према фирмама које пружају такав тип услуге.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Обуке у области пројектног управљања495.000

По годинама: 
2020-495.000

Обуке у области пројектног управљања

ОРН:
80510000    
80522000    

550430495.000 594.000

2.2.25 6
2020

7
2020

39.2. 6
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради стручног оспособљавања запослених.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу ценовника потенцијалних понуђача постављених на Интернету.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга курсева страних језика490.000

По годинама: 
2020-490.000

Услуга курсева страних језика

ОРН:
80500000    

550450490.000 588.000
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2.2.26 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
 Набавка је потребна ради обуке и усавршавања запослених у складу са потеребама рада нса рачунарским програмима који се користе у 
свакодневном раду.
Упитом према фирмама које пружају такав тип услуге и ранијим набавкама.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Стручно усавршавање из области рада са 
рачунарским програмима (Excel, Power point 
и сл.) и припрема презентација

495.000

По годинама: 
2020-495.000

Стручно усавршавање из области рада са 
рачунарским програмима (Excel, Power point 
и сл.) и припрема презентација

ОРН:
80510000    

80522000    

550460495.000 594.000

2.2.27 2
2020

2
2020

39.2. 2
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Услуга оцене тежине болести запослених 
(медицинско вештачење), на две године
50.000

По годинама: 
2020-40.000

2021-10.000

Услуга оцене тежине болести запослених 
(медицинско вештачење), на две године

ОРН:
85120000    

55913040.000 48.000

2.2.28 9
2020

9
2020

39.2. 3
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Чишћење од снега приступног пута до 
објекта КМЦ Ниш
250.000

По годинама: 
2020-250.000

Чишћење од снега приступног пута до 
објекта КМЦ Ниш

ОРН:
90600000    

550230250.000 300.000
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2.2.29 3
2020

3
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Био-хемијска анализа воде у локалној 
водоводној инсталацији КМЦ Ниш
75.000

По годинама: 
2020-75.000

Био-хемијска анализа воде у локалној 
водоводној инсталацији КМЦ Ниш

ОРН:
90700000    

53923075.000 90.000

2.2.30 3
2020

3
2020

39.2. 3
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
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 набавки из претходних година и цена на тржишту.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Пражњење септичке јаме у КМЦ Ниш200.000

По годинама: 
2020-200.000

Пражњење септичке јаме у КМЦ Ниш

ОРН:
90920000    

539220200.000 240.000

2.2.31 2
2020

2
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Набавка је неопходна ради испуњавања обавеза предвиђених прописима о безбедности и заштити на раду.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Мерење микро климе на радном месту350.000

По годинама: 
2020-350.000

Мерење микро климе на радном месту

ОРН:
71317200    

559110350.000 420.000

2.2.32 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
 Набавка је потребна ради обуке и усавршавања запослених у складу са потребама свакодневног извештавања, држања презентација и 
предавања у склопу активности Агенције.
Упитом према фирмама које пружају такав тип услуге.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Обука из области пословног извештавања 
менаџера, држања презентација и вођења 
састанака

495.000

По годинама: 
2020-495.000

Обука из области пословног извештавања 
менаџера, држања презентација и вођења 
састанака

ОРН:
80510000    

80522000    

550430495.000 594.000
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Место и датум:

М.П.

др Владица Тинтор

Овлашћено лице:

Драган Ковачевић

Одговорно лице:
_______________________________

2.2.33 1
2020

1
2020

39.2. 12
2020

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Током године се може указати потреба за излучивањем регистратурског материјала, односно архивске грађе чији је предвиђени законски рок 
чувања истекао.
Процењена вредност је утврђена на основу претраге Интернет сајтова фирми који нуде ову услугу
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Излучивање регистратурског материјала100.000

По годинама: 
2020-100.000

Излучивање регистратурског материјала

ОРН:
92512100    

550590100.000 120.000

радови 490.000радови 490.000

2.3.1 6
2020

6
2020

39.2. 6
2021

Средства за набавку обезбеђена из прихода Агенције.
Адаптација простора у циљу стварања основих услова за безбедан приступ и рад на опреми на лоацијама ЕМФ и РФ сензора.
Процењена вредност набавке је утврђена на основу података са тржишта.
Образложење основаности: На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а
уколико ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу
није већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе
овог закона; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Напомена:

Адаптација локације ЕМФ и РФ сензора490.000

По годинама: 
2020-490.000

Адаптација локације ЕМФ и РФ сензора

ОРН:
50700000    

532900490.000 588.000
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