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Па ОснОву члана 11. ЗакОна 0 електрОнским кОмуникацијама („Службени гласник РС",
бр. 44/10, 60/2013-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), члана 16. Статута РегулатОрне агенције
за електронске кОмуникације и пОштанске услуге („Службени гласник РС", бр.125/14 и
30/16), члана 88. Закона 0 јавним набавкама („Службени гласник РС, брОј 91/19, у даљем
тексту: Закон), Управни одбОр РегулатОрне агенције за електронске кОмуникације и
пОштанске услуге, на 51 седници трећег сазива, ОдржанОј 24.07.2020. гОдине, дОнОси
ОДЛУКУ
о усвајању допуне Плана јавних набавки за 2020. годину
1. ДОПУЊУЈЕ СЕ План набавки РегулатОрне агенције за електрОнске
кОмуникације и пОштанске услуге за 2020. гОдину брОј 1-02-4040-1/19-33 Од 26.06.2020.
године на следећи начин:
1.1. дОдаје се нОва јавна набавка услуга „Физичк0 техничк0 Обезбеђење у објектима
Агенције, на три године", укупна прОцењена вреднОст изнОси 35.900.000 динара без
ПДВ, а п0 гОдинама 2020 - 12.000.000 динара без ПДВ, 2021 - 11.000.000 динара без
ПДВ, 2022 - 11.000.000 динара без ПДВ и 2023 - 1.900.000 динара без ПДВ, врста
пОступка: ОтвОрени пОступак, Оквирн0 време пОкретања пОступка: III квартал, јавна
набавкаје планирана на кОнту 550710, 023720, CPV: 79710000 Услуге Обезбеђења.
2.

У ОсталОм делу План набавки за 2020. гОдину Остај е неизмењен.

З.
Одлуке.

ДОпуна наведена у тачки 1. Ове Одлуке ступају на снагу данОм дОнОшења

Образложење
План набавки за 2020. гОдину усвОјен је дОнОшењем Одлуке 0 усвајању Плана набавки
за 2020. гОдину, брОј 1-02-4040-1/19-21 Од 01.11.2019. године, кОјОм су дефинисана
не0пхОдна дОбра, услуге и радови, које је пОтребн0 набавити за реализацију планОва и
прОграма рада РегулатОрне агенције за електрОнске кОмуникације и пОштанске услуге (у
даљем тексту: Агенција), ка0 и активнОсти дефинисаних стратегијОм и акци0ним планОм из
Области електрОнских комуникација.
Дана 16.12.2019. гОдине дОнета ј е Одлука 0 измени и дОпуни плана набавки брОј 1-024040-1/19-27, кОјОм су извршене измене и дОпуне Плана набавки за 2020. гОдину на ОснОву
захтева СектОра за анализу тржишта и екОнОмске пОслОве, СектОра за електрОнске
кОмуникације, СектОра за пОштанске услуге и Кабинета.
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Дана 26.06.2020. године дОнета је Одлука о уевајању измене и дОпуне Плана набавки
за 2020. гОдину и уеклађивању Плана набавки за 2020. гОдину, број 1 -02-4040- 1/ 19-3 1 кОјОм
еу извршене измене и допуне Плана набавки за 2020. гОдину на ОснОву захтева СектОра за
правне и Опште пОслОве и СектОра за пОштанске уелуге. ТакОђе, наведенОм ОдлукОм
извршено је усклађивање Плана набавки за 2020. гОдину еа ЗакОнОм о јавним набавкама
(„Службени глаеник РС, брОј 91/19).
СектОр за правне и Опште п0елОве је дана 16.07.2020. гОдине, д0етави0 иницијативу за
измену Плана набавки за 2020. гОдину и т0 на следећи начин:
- у плану јавних набавки за 2020. пОтребн0 је предвидети набавку уелуга „Физичк0
техничко Обезбеђење у Објектима Агенције, на три гОдине" укупна прОцењена вредн0ет
изнОси 35.900.000 динара без ПДВ, а п0 годинама 2020 - 12.000.000 динара без ПДВ, 2021 11.000.000 динара без ПДВ, 2022 - 11.000.000 динара без ПДВ и 2023 - 1.900.000 динара без
ПДВ, врета пОступка: ОтвОрени п0етупак, Оквирн0 време пОкретања п0етупка: III квартал ,
јавна набавкаје планирана на кОнту 550710, 023720, CPV: 79710000 Уелуге Обезбеђења.
За предметне услуге наручилац је у складу еа одредбама ЗакОна о јавним набавкама
(„Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 u 68/15), дана 11.03.2020. гОдине, дОнео Одлуку 0
пОкретању ОтвОренОг пОступка, накОн чега су припремљени и Објављени ПОзив за
поднОшење понуда u кОнкурсна дОкументација. Предметни поступак јавне набавке Окончан
је дОнОшењем Одлуке 0 Обуетави п0етупка бр. 1-02-4042-3/20-8 Од 03.07.2020. гОдине, из
разлОга шт0 се нису стекли уелОви за дОделу угОвОра, будући да је дОстављена једна пОнуда
којаје Оцењена ка0 неприхватљива.
Дана 01.07.2020. гОдине, почела је примена ЗакОна о јавним набавкама („Службени
глаеник РС, број 91/19, у даљем тексту: ЗакОн), те еу наручи0ци д0 наведенОг датума били
дужни да уекладе План јавних набавки за текућу гОдину са Одредбама наведенОг закОна, шт0
је наручилац и учини0 ОдлукОм о усвајању измене и дОпуне Плана набавки за 2020. гОдину и
уеклађивању Плана набавки за 2020. гОдину, брОј 1-02-4040-1/19-31 Од 26.06.2020. гОдине.
Међутим, как0 еу у усклајенОм Плану набавки за 2020. гОдину наведене сам0 набавке кОје
ниеу пОкренуте д0 01.07.2020. гОдине, а како је пОступак јавне набавке Обустављен
03.07.2020. гОдине, пОтребн0 је извршити допуну Плана јавних набавки за 2020. гОдину у
пОгледу услуге „Физичк0 техничк0 Обезбеђење у Објектима Агенције, на три гОдине" за кОје
и даље пОстОји пОтреба кОд наручиоца.
На Основу ОбразлОженог у Плану јавних набавки за 2020. гОдину, извршена је дОпуна
кОјаје наведена у тачки 1. ове Одлуке.

ДОставити:
- СектОру за правне и Опште п0елОве
- Кабинету
- Архиви
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