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Регулаторна агенција за
слекдхикке комуникаци ~ е
и поцпанске услуге

Број : 1-02-4044-7/ 14-8
Датум: 27.08.2014.

Београд
Ha основу чл. 36, 55. став 1. тачка 7) u Hpunora ЗЕ Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС", број 124/12), Одлуке о покретању поступкајавне набавке број 1-024044-7/14-4 од 13.08.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1-024044-7/14-5 од 13.08.2014. године,

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАИСКЕ УСЛУГЕ
11000 Београд, Вишњиlriева број 8

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 0 ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЈbИВАЊА ЈАВИОГ ПОЗИВА
1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда објављује Наручилац — Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге, улица Вишњи ћева број 8, 11000 Београд. Интернет адреса

Наручиоцаје: www.ratel.rs.
2. Врста Наручиоца: Остало. Наручилац је основан Законом о електронским
комуникацијама („Службени гласник PC" број 44/10, 60/13 — одлука УС и 62/14), као
регулаторно тело у области електронских комуникација и поштанскик услуга.
3. Додела уговора о јавној набавци се спроводи у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда.
4. Предмет јавне набавке су услуге статистичког истраживања — испорука индикатора
o употреби информационо-комуникационик текнологија (ИКТ) у Републици Србији за 2014.

годину, a према спецификацији и карактеристикама датим у конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника набавке је 79300000 - Услуге истраживања тржишта
и привреде; анкетирање и статистички подаци.
5. Одредбама члана 7. став 1. тачка 1) и став 2. Закона 0 јавним набавкама, прописано
је да одредбе овог закона наручиоци не примењују на набавке од лица или организација које

се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњић ева 8, 11000 Београд, Република Србија
контакт центар и факс: 011 3242 673

www.ratel.rs

обављање делатности која је предмет јавне набавке, a да Влада утврђује списак ових

наручилаца.
Одредбама члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, прописано је да је

наручилац, у смислу овог закона, корисник буџетских средстава, организација за обавезно
социјално осигурање и њени корисници, у смислу закона којим се уређује буцетски систем.
Правилником о списку корисника јавник средстава („Службени гласник PC ", број
127/12), раздео 1.34.0, Републички завод за статистику Србије, је дефинисан као корисник
буцетских средстава Републике Србије.
Одредбама члана 6. Закона о званичној статистици („Службени гласник РС", број
104/09), прописано је да су системом званичне статистике Републике Србије, као одговорни
произвођачи званичне статистике, обухва ћени:
1) Републички завод за статистику;
2) Народна банка Србије;
3) Градска управа града Београда - за територију града Београда;

4)Остали одговорни произвођачи званичне статистике, наведени у петогодишњем
статистичком програму.
Одредбама члана 7. Закона 0 званичној статистици, прописано је да је Републички
завод за статистику, посебна организација, задужена за обављање статистичких активности
заснованих на петогодишњем статистичком програму и годишњим примењивим плановима,
као и да је главни произвођач и дисеминатор званичних статистичких податка, као и

одговорни стручни носилац, организатор и координатор система званичне статистике у
Републици Србији и представља званичну статистику Републике Србије у међународном
статистичком систему.
Одредбама члана 12. Закона 0 званичној статистици, прописано је да Народна банка
Србије обавља активности званичне статистике у складу ca овим законом и другим законима
и поставља стандарде за званичну статистику у оквиру функција које врши.

Градска управа града Београда одговорни је произвођач званичне статистике за
територију града Београда, сходно одредбама члана 6. став 1. тачка 3) Закона 0 званичној

статистици.
Програмом званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године („Службени

гласник РС", број 23/11), Републички завод за статистику је дефинисан као одговорни
произвођачи званичне статистике за статистичку област информационо комуникационик
технологија.

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, као члан
International Telecommunication Union (ITU) y обавези је да доставља податке 0 стању

информационо комуникационих технологија у Републици Србији, a према индикаторима
које усваја Wor1d Telecommunication/ICT Indicators Symposium (WTIS).
Одредбама члана 43.став 1. Закона 0 званичној статистици, прописано је да на зактев
корисника и 0 њиховом трошку, одговорни произвођачи званичне статистике могу да обезбеде
информације и податке добијене посебном обрадом, који нису предвиђени Програмом и

Планом.
Имајући у виду да списак наручилаца из члана 7. став 1. тачка 1) Закона 0 jaBnuM
набавкама, није утврђен, да не постоји други понуђач, који може извршити ову набавку,
односно да набавку може извршити само Републички завод за статистику (Народна банка
Србије обавља активности званичне статистике у оквиру функција које врши, Градска управа
града Београда обавља активности званичне статистике за територију града Београда, a
Програмом званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године, Републички завод за
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Вишњиtiева 8, 11000 Београд, Република Србија
Контакт центар и факс: 011 3242 673
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етатиетику је дефинисан као одговорни произвођачи званичне статиетике за статиетичку
облает информационо комуникационих технологија), да је одредбама члана 36. етав 1. тачка

2) овог закона дефинисано да наручилац може спроводити преговарачки поетупак без
објављивања позива за подношење понуда из разлога повезаних са заштитом иекључивих
права, односно када набавку може извршити само одређени понуђач, Регулаторна агенција за
електронеке комуникације и поштанеке услуге, дана 08.07.2014. године, доетавила Управи за
јавне набавке комплетан захтев за мишљење 0 основаноети примене преговарачког поетупка.
Дана 06.08.2014. године, Управа за јавне набавке, сходно одредбама члана 36. став 6.
Закона 0 јавним набавкама, дала еаглаеноет 0 основаности примене преговарачког поетупка
без објављивања позива за подношење понуде, број 404-02-2582/14.
6. Регулаторна агенција за електронеке комуникације и поштанске уелуге, Београд,
Вишњи ћева број 8, позива понуђача Републички завод за етатиетику Србије, Београд,
Милана Раки ћа 5, да поднеее евоју понуду најкаеније до 04.09.2014. године и то до 10.00
часова no локалном времену.
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