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ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара  
HD SATELTSKI RISIVERI I ENKODERI 

Јавна набавка број: Д - 34 / 11 
 

 
1. Предмет јавне набавке је набавка добара - HD SATELTSKI RISIVERI I ENKODERI. 

Спецификација добара је саставни део конкурсне документације 
2. Право учешћа имају сва заинтересовани домаћи или страни понуђачи, правна и физичка лица, 

која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 44. Закона о 
јавним набавкама. 
Испуњеност услова из чланова 44, 48 Закона о јавним набавкама понуђач, подизвођачи и 
чланови групе понуђача доказују документима уз понуду, у складу са обрасцем из конкурсне 
документације.  
Докази се достављају у неовереним фотокопијама. Понуђач чија понуда је оцењена као 
најповољнија дужан је да у року од три дана од дана пријема писменог позива наручиоца, 
достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44. овог закона. 
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену 
копију доказа у наведеном року, наручилац ће његову понуду одбити као неисправну.  
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 44. Закона 
о јавним набавкама, односно ако: 

• је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
• је основан и за обављање делатности која је предмет јавне набавке; 
• му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена правноснажна 

судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке; 
• је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
• има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
• располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 
• располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. 

 

Одредбе члана 44. ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче 
 

3. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачима и група понуђача која подноси заједнички понуду. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не 
може истовремено да учествује у заједничој понуди или као подизвођач. 
Понуђач је дужан да наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 44. став 2. 
тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона. Понуђач је 
дужан да за подизвођаче достави и доказе о испуњености осталих услова из члана 44. Закона 
на начин одређен конкурсном документацијом. 
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
услове из члана 44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем 
доказа из члана 45. Закона, а остале услове из члана 44. Закона испуњавају заједно. 



4. Конкурсна документација се може преузети или извршити непосредно увид у исту од првог 
наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије и то сваког 
радног дана у периоду од 09,00 до 15,00 часова, на адреси: Радиодифузна установа - Радио 
телевизија Србије, Београд, Драгише Лапчевића 19-21, соба 118. 

Приликом презимања конкурсне документације овлашћено лице понуђача је обавезно да 
достави: 

- овлашћење о преузимању конкурсне документације; 
- доказ о бесповратној уплати 500,00 динара са ПДВ. Уплату извршити на текући рачун 

РДУ РТС број: 160-14950-40 код Банке Интеса са назнаком – сврха уплате: конкурсна 
документација бр. Д-34/11; 

- образац за идентификацију назив, адресу и седиште понуђача, текући рачун, ПИБ као и 
име, телефон и E-mail особе за контакт у поступку израде понуде;  

- потврду о извршеном евидентирању за ПДВ.  
Уколико понуђачи захтевају да им се конкурсна документација достави поштом, дужни су да 
наручиоцу, на факс 011 / 321-3720, доставе доказ о уплати, назив фирме, тачну адресу и 
контакт телефон.  
 

5. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије" и то до 10,00 часова. Понуду доставити у запечаћеној коверти са 
назнаком: „ ПОНУДА ЗА HD SATELTSKЕ RISIVERЕ I ENKODEREбр. Д-34/11 –  
НЕ ОТВАРАТИ“.   
Адреса за достављање понуда је: 
Радиодифузна установа  Радио телевизија Србије  
11 000 Београд, Таковска бр. 10 - Писарница РТС 
На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште понуђача и контакт телефон. 
Коверта треба да садржи понуду са свим елементима прописаним конкурсном 
документацијом, доказе о испуњености обавезних услова за учешће по члановима  44. и 45. 
Закона о јавним набавкама и доказе у вези са додатним условима, који су детаљно наведени у 
конкурсној документацији, као и техничку документацију .  
Благовременост подношења пријаве цениће се искључиво према дану и сату приспећа на 
писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје у пошти. 
Уколико крајњи рок за достављање понуда пада у нерадни дан, крајњи рок за достављање 
понуда је први наредни радни дан. 
Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, сматраће се 
неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране. Понуде које не одговарају захтевима из 
конкурсне документације биће одбијене у поступку разматрања. 
Не прихватају се понуде са варијантама. 
Опција понуде не може бити краћа од 90 дана  од дана њеног отварања. 
 

6. Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда, 
односно у 12,00 сати, у објекту РДУ РТС, Београд, Драгише Лапчевића бр. 19-21, соба 239  
уз присуство овлашћених представника понуђача. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача који присуствују отварању дужни су да 
предају Комисији овлашћења за заступање. Овлашћење треба да буде заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и 
име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. 
 

7. Наручилац задржава право да одбије све неисправне и неодговарајуће понуде, а може да 
одбије и неприхватљиве понуде и да одустане од избора из било ког објективног и доказивог 
разлога, сагласно члану 79. ЗЈН.  
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, у складу са чланом 47. 
Закона о јавним набавкама.  



У конкурсној документацији је наведена врста релевантног доказа.  
 

8. У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама критеријум за оцену понуда је  “најнижа 
понуђена цена“. 
Уколико две или више понуда имају исту цену, избор најповољније понуде ће се 
вршити на основу већег броја дана одложеног плаћања 

 
9. Одлуку о избору, односно обустави поступка у случајевима из члана 79. став 1.и 2. Закона о 

јавним набавкама, наручилац ће донети најкасније у року од 30 дана од дана јавног отварања 
понуда  

 
10. Понуђач може, након откупа конкурсне документације, да тражи од наручиоца додатне 

информације или објашњења у вези са припремањем понудe, искључиво у писаном облику, 
односно електронским путем на E-mail: domaca_nabavka@rts.rs (контакт особа Недељка 
Антић) и то најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 
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