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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЭА

ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСПУГЕ

БрОј : 1-02-4044-3/ 19-5
Датум: 14.10.2019.

Београд
На оснОву чл. 36 став 1. тачка 2), 55. став 1. тачка 7) и Прилога ЗЕ ЗакОна 0 јавним
набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању пОступка
јавне набавке брОј 1-02-4044-3/19-2 од 11.10.2019. гОдине и Решења 0 образОвању комисије
зајавну набавку 1-02-4044-3/19-3 од 11.10.2019. гОдине

РЕГУЛАТОРПА АГЕИЦИЈА
ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУПИКАЦИЈЕ И ПОШТАПСКЕ УСЛУГЕ
11103 Београд, улица Палмотиhева број 2
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЈbИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОИУДА

1. Обавештење 0 покретању прегОварачкОг поступка без Објављивања позива за
подношење пОнуда објављује Наручилац — Регулаторна агенција за електронске
кОмуникације и пОштанске услуге, улица Палмотиl-iева брОј 2, 11103 Бе0град. Интернет

адреса Наручиоцаје: www.ratel.rs.
2. Врста Наручи0ца: Остало. Наручилац је Основан ЗакОном 0 електрОнским
кОмуникацијама и поштанским услугама („Службени гласник РС", бр. 44/10, 60/2013-УС,

62/14 и 95/18 — др. закОн), ка0 регулатОрно тел0 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 — индикатОри 0 упОтреби инфОрмаци0но-

кОмуникаци0нух технологија у Републици Србији, а према спецификацији и

карактеристикама датим у кОнкурсној документацији.
Назив и Ознака из Општег речника набавке је 79300000-7 Услуге истраживања тржишта
и привреде, анкетирање и статистички подаци.
5. Одредбама члана 7. став 1. тачка 1) и став 2. ЗакОна 0 ј авним набавкама („Службени
гласник РС", брОј 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗакОн), прОписано је да Одредбе ОвОг
Закона наручи0ци не примењују на набавке Од лица или организација кОје се у смислу Овог
ЗакОна сматрају наручи0цем и које су нОсиоци искључивог права на Обављање делатнОсти
којаје предметјавне набавке.
Одредбама члана 2. став 1. тачка 1) Закона, прописан0 је да је наручилац, у смислу
Овог закона, државни Орган, Орган аутономне покрајине и орган локалне сам0управе.
Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотиl-iева 2, 11 103 Београд, ЛАК: 106306, Република Србија
Контакт центар: 011 3242 673, факс: 011 3232 537

www.ratel.rs

Одредбама члана 2. етав 2. ЗакОна прОписан0 је да Влада на предлОг миниетаретва
надлежнОг за послОве финансија и Управе за јавне набавке утврђује еписак наручилаца из
етава 1. тачка 1) ОвОг ЗакОна.
На ОснОву Одлуке 0 утврђивању списка наручилаца из члана 2. етав 1. тачка 1) ЗакОна,

утврђен је списак државних Органа, органа аутОнОмне пОкрајине и Органа лОкалне

сам0управе пОд тачкОм V. ПОсебне Организације ОбразОване у складу са пОсебним закОнОм,
наведени су, између Осталих, и завОди.
ПравилникОм 0 спиеку кОриеника јавник средетава („Службени гласник РС", брОј

105/18), Републички завОд за етатиетику је дефинисан ка0 кОрисник буцетеких ередстава

Републике Србије.
Одредбама члана б. ЗакОна 0 званичнОј етатистици („Службени гласник РС", брОј
104/09), прОписан0 је да су системОм званичне етатистике Републике Србије, ка0 ОдгОвОрни
пр0извођачи званичне етатистике, Обухваћени:
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 петогодишrаем
статистичком програму.

Одредбама члана 7. ЗакОна 0 званичнОј етатистици, прОписан0 је да је Републички
завОд за статистику, пОсебна Организација, задужена за Обављање етатистичких активнОсти
заенОваних на петОгОдишњем статиетичкОм прОграму и гОдишњим примењивим планОвима,
ка0 и да је главни пр0извОђач и дисеминатОр званичних статиетичких пОдатка, ка0 и

ОдгОвОрни стручни н0силац, ОрганизатОр и к00рдинатОр система званичне статистике у
Републици Србији и представља званичну етатистику Републике Србије у међунарОднОм

статиетичкОм сиетему.
СхОдн0 одредбама члана 12. ЗакОна 0 званичнОј статистици, прОписан0 је да НарОдна
банка Србије Обавља активн0ети званичне статистике у екладу са Овим закОном и другим
закОнима и п0етавља етандарде за званичну етатистику у Оквиру функција кОје врши.

Градска управа града Бе0града ОдгОвОрни је пр0извОђач званичне етатиетике за

територију града Бе0града, ехОдн0 Одредбама члана 6. став 1. тачка 3) ЗакОна 0 званичнОј
етатиетици.
ПрОграмОм званичне статиетике у пери0ду Од 2016. д0 2020. гОдине („Службени
глаеник РС", брОј 55/15), Републички завОд за статиетику је дефинисан ка0 ОдгОвОрни

пр0извОђач званичне статиетике за статистичку Облает инфОрмаци0но кОмуникаци0них
технОлОгиј а.
ПОсебн0 напОмињем0 даје:

-

Агенција, као члан International Telecommunication Union (ITU) y обавези да доставља

податке о етању информационо комуникационих технологија у Републици Србији, а према

индикаторима које усваја World Teleeommunieation/ICT Indicators Symposium (WTIS),
- одредбама члана 43. став 1. 3акона о званичној статистици, прописано да на захтев
корисника и о i-ииховом трошку, одговорни произвођачи званичне статистике могу да
обезбеде информације и податке добијене посебном обрадом, који нису предвиђени
Програмом u Планом.
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РегулатОрна агенција за електрОнеке кОмуникације и пОштанске уелуге затражила је
Од Управе за јавне набавке мишљење 0 ОенОван0ети примене прегОварачкОг п0етупка без
Објављивања пОзива за поднОшење пОнуда из члана 36. етав 1. тачка 2) ЗакОна, еа
Републичким завОдОм за етатиетику из разлОга пОвезаних еа заштитОм искључивих права, а
на ОенОву свега напред наведенОг.
Управа за јавне набавке је дОставила пОзитивн0 мишљење брОј 404-02-4404/19 Од
7.10.2019. гОдине.
6. Саглаен0 евему наведенОм, РегулатОрна агенција за електрОнеке кОмуникације и
пОштанеке уелуге, Бе0град, улица ПалмОтићева брОј 2, ка0 Наручилац пОзива пОнуђача
Републички завОд за етатиетику Србије, Бе0град, улица Милана Ракића брОј 5 да пОднеее
свОју пОнуду.

ПОтписи чланОва кОмисије:

1) Алекеандра Малинић - предеедник кОмисије

2) Марија Лукић - члан кОмиеије

3) СлОбОдан МатОвиБ - члан кОмиеије
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