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Број : 1-02-4044-2/ 14-10
Датум: 30.04.2014.

Београд
Ha основу чл. 36, 55. став 1. тачка 7) и Прилога ЗЕ Закона o jaBHuM набавкама
(„Службени гласник РС", број 124/12), Одлуке о покретању поетупка јавне набавке број
1-02-4044-2/14-4 од 20.02.2014. године и Решења о образовању комиеије за јавну набавку
1-02-4044-2/14-5 од 20.02.2014. године,

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
11000 Београд, Вишњи ћ ева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЈbИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДИОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Обавештење о покретању преговарачког поетупка без објављивања позива за
подношење понуда објављује Наручилац — Републичка агенција за електронеке
комуникације, улица Вишњи ћ ева број 8, 11000 Београд. Интернет адрееа Наручиоца је:

www.ratel.rs.
2. Врета Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронеким
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/10 и 60/13-УС), као регулаторно тело у
облаети електронских комуникација.
3. Додела уговора 0 јавној набавци ее спроводи у преговарачком поетупку без
објављивања позива за подношење понуда.
4. Предмет јавне набавке су уелуге уелуга преноеа поштанских пошиљака, a према
епецификацији и зактевима датим у конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника нгiбавке је 64110000 - Поштанске услуге.
5. Одредбама члана 7. став 1. тачка 1) и етав 2. Закона 0 јавним набавкама, прописано
је да одредбе овог закона наручиоци не примењују на набавке од лица или организација које

ее у емислу овог закона сматрају наручиоцем и које су ноеиоци искључивог права на
обављање делатности која је предмет јавне набавке, a да Влада утврl-јује епиеак ових

наручилаца.
Одредбама члана 2. етав 1. тачка 1) Закона 0 jaBuuM набавкама („Сл.глаеник РС", број
124/12), прописано је да је наручилац, у емиелу овог закона, корисник буцетеких ередстава,
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организација за обавезно социјално осигурање и њени корисници, у смислу закона којим се
уређује буцетски систем.
Правилником о списку корисника јавних средстава („Сл.гласник РС", број 120/13),
Јавно предузе ће „Пошта Србија", 11120 Београд, Таковска број 2, је дефинисан као корисник
буцетских средстава Републике Србије.
Одредбама члана 13. став 1. Закона о поштанским услугама („Сл.гласник РС", бр.
18/05 и 30/10), прописано је да универзална поштанска услуга, у унутрашњем и

међународном поштанском cao6paћajy, обухвата:
1) пријем, пренос и уручење писмоносних пошиљака, укључују ћи регистроване
пошиљке, масе до два кг, као и писмоносне пошиљке у електронској форми;
2) пријем, пренос и уручење пакета масе до 10 кг и уручење пакета масе до 20 кг у

међународном поштанском cao6paћajy;
3) пријем, пренос и исплату упутница у класичној и електронској форми;
4) пријем, пренос и уручење секограма до седам кг.
Одредбама члана 15. Закона о поштанским услугама, прописано је да универзалну
поштанску услугу обавља јавни поштански оператор, a други поштански оператори могу
обављати универзалну поштанску услугу, осим резервисаних, на основу лиценце.
Одредбама члана 19. став 1. Закона о поштанским услугама, прописано је да
резервисане поштанске услуге обукватају:
1) пријем и/или пренос и/или уручење писмоносних пошиљака, до утврђеног лимита
no маси и цени;
2) пријем и/или пренос и/или исплату упутница у класичној и електронској форми.
Одредбама члана 19. став 2. Закона 0 поштанским услугама, прописано је да
резервисаном поштанском услугом сматра се и пријем и/или пренос и/или уручење писмена
у судском, управном и прекршајном поступку, без обзира на лимите.
Одредбама члана 19. став 4. резервисане поштанске услуге обавља јавни поштански
оператор.
Одредбама члана 4. Одлуке 0 усклађивању пословања Јавно предузе ћ е „Пошта
Србија", 11120 Београд, Таковска број 2 са Законом 0 јавним предузе ћ има „"Сл.гласник PC",
број 70/13), прописано је да је Јавно предузе ће „Пошта Србија", 11120 Београд, Таковска
број 2 јавни поштански оператор у смислу Закона 0 поштанским услугама.

Републичка агенција за електронске комуникације основана одредбама Закона

0

електронским комуникацијама („Службени гласник PC", бр. 44/10 и 60/2013-УС),

Одредбама члана 22. Закона

0

електронским комуникацијама, прописано да

Републичка агенција за електронске комуникације одлучује 0 правима и обавезама оператора
и корисника, a ua поступак одлучивања 0 правима и обавезама оператора и корисника
примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. Решења којима
Републичка агенција за електронске комуникације одлучује 0 правима и обавезама оператора
и корисника су коначна и против њих се може покренути управни спор.

Одредбама члана 137-140. Закона

0

електронским комуникацијама, прописане су

казнене одредбе — прекршаји за правна лица, одговорна лица у правном лицу, предузетнике и
физичка лица у случају не поштовања одредби овог закона, за захтеве за покретање
прекршаја подноси Републичка агенција за електронске комуникације.
Резиме разлога за упу ћ ивање позива за подношење понуде Јавном предузе ћу „Пошта
Србија", 11120 Београд, Таковска број 2:
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• Списак наручилаца из члана 7. став 1. тачка 1) Закона 0 јавним набавкама, није

утврђен;
• Републичка агенција за електрОнске комуникације врши „пријем и/или преное и/или
уручење писмена у еудском, управнОм и прекршајнОм пОступку", Одноено предмет набавке
су резервиеане услуге дефинисане чланОм 19. Закона о пОштанским услугама;
•He поетоји други пОнуђач, кОји може извршити Ову набавку, Одноен0 да универзалну
поштанску уелугу и резервиеане пОштанеке услуге мОже извршити еамо јавни пОштански
оператор, Одноен0 Јавно предузе ћ е „Пошта Србија", 11120 Бе0град, Таковска број 2;
• Одредбама члана 36. став 1. тачка 2) Овог закона дефиниеан0 да наручилац може
епрОвОдити преговарачки пОступак без објављивања пОзива за подношење пОнуда из разлога
пОвезаних еа заштитом иекључивих права, одноено када набавку може извршити еамо
одређени пону ђ ач, као и да је Управа за јавне набавке, дана 19.02.2014.године, доставила
пОзитивно мицтљење о ОенОваности примене преговарачког поступка број 404-02-197/14 од
12.02.2014.године.
6. Републичка агенција за електрОнске кОмуникације, Београд, Вишњи ћева број 8,
позива понуђача Јавно предузе ће „Пошта Србија", 11120 Бе0град, Таковека број 2, да
пОднеее своју пОнуду.
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