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ЕЛЕКТРОНСКЕКОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

БрОј : 1-К-021-24/20-4
Датум: 26.06.2020..
Београд
На Основу чл. 8. и 23. Закона 0 електронским кОмуникацијама („Службени гласник
РС", бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закОн), чл. 12. и 16. Статута Регулаторне агенције
за електрОнске комуникације и пОштанске услуге („Службени гласник РС", брОј 125/14 и
30/16) и ФинансијскОг плана за 2020. годину, Управни одбор РегулатОрне агенције за
електрОнске комуникације и пОштанске услуге је на 50. седници трећег сазива, Одржаној дана
26.06.2020. године, дОне0:

Извршиће се плаћање изнОса Од 36.000,00 динара, без ПД13-а, према „Еко Глобал
I
Плус" ДДД Београд, матични број 65755866, на име накнаде за пружену услугу третмана
дезинфекције пОсловног прОстора РегулатОрне агенције за електронске комуникације и
поштанске услуге.
II Плаћање извршити повлачењем средстава са кОнта 3221 - средства резерве, а
евидентирање пословне прОмене на конто 559900- Остали нематеријални трОшкОви.
III

За реализацију Ове Одлуке надлежна је Служба за рачуноводств0 и финансије.

IV

Ова одлукаје кОначна и ступа на снагу даном доношења.
Образложење

У циљу смањења ризика од ширења заразне болести COVID-19 и несметаног одвијања
прОцеса и Организације рада у Регулаторној атенцији за електрОнске комуникације u
пОштанске услуге (у даљем тексту: Агенција), а как0 би се Обезбедила безбеднОст и заштита
живота и здравља запОслених и радн0 ангажованик лица у складу са препорукама Кризног
штаба за сузбијање заразне бОлести COVID-19, Министарства здравља Републике Србије,
Светске здравствене организације и лица које обавља пОслОве безбедности и здравља на раду
у Агенцији, дана 24.06.2020. гОдине „Ек0 ГлОбал Плус" ЈјДЈј Београд је Обави0 третман
дезинфекције применом влажне апликације на површинама у пОслОвнОм простору Агенције
у ПапмотићевОј улици број 2, Бе0град.
На ОснОву наведеног, а у складу са одредбама Статута, Управни одбОр РегулатОрне
атенције за електронске кОмуникације и пОштанске услуге доне0 је Одлуку ка0 у
диспОзитиву.

Доставити:

- Директору,
- Кабинету,
- Служби за рачуноводство и финансије.
Регулаторна агенција за електровске комуникације и поштанске услуге, ПИБ: 103986571, МБ: /7606590
Палмотиl-iева 2, 11103 Београд, ПАК: 106306, Релублика Србија
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