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Врста предмета: услуге 

 

За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке: Услуга мерења и праћења квалитета преноса писмоносних пошиљака у 

међународном поштанском саобраћају у оквиру UNEX система мерења, за период 2020-

2021. годину, За потребе поште- FE03-6 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: Јавна набавка ће се спровести у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда, из разлога што је Регулаторна агенција за електронске 

комуникације и поштанске услуге у Правилнику о параметрима квалитета за обављање 

поштанских услуга и минималном квалитету у обављању универзалне поштанске услуге 

(Службени гласник РС, бр. 146/14 и 98/2017)  прописала да се међународни квалитет мери 

у оквиру међународно признатих независних система мерења организованих од 

Међународне поштанске корпорације (IPC- International Post Corporation) и Светског 

поштанског савеза (UPU-Universal Postal Union).  Међународна поштанска корпорација 

(IPC - International Post Corporation) је кооперативна асоцијација 24 овлашћена поштанска 

оператора, чланица Светског поштанског савеза. Мисија ове асоцијације је да пружи 

вођство у погледу унапређења квалитета поштанске услуге, интероперабилности и 

доношења пословно-критичних одлука,  путем пружања независног и ауторативног 

мишљења.Реализацијом UNEX независног мерења квалитета у МПС се испуњавају 

прописани захтеви регулаторног тела (РАТЕЛ). Наведено подразумева да UNEX систем 

мерења јесте независтан, међународно признат, систем мерења времена преноса 

нерегистрованих писмоносних пошиљака у МПС, који се базира на поштовању стандарда 

CEN 13850, што га чини јединственим на пољу мерења времена преноса, односно праћења 

квалитета у МПС. Позитивно мишљење за примену ове врсте поступка дала је Управа за 

јавне набавке актом бр. 404-02-1528/19 од 09.04.2019. године. 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
Међународна поштанска корпорација (IPC - International Post Corporation) са седиштем у 

Бриселу, Avenue du Bourget 44, 1130 Brussels, Белгија 

http://www.posta.rs/

