
 
На основу чл. 32. став 6. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 
116/22.12.2008.г.) Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије, Београд, Таковска бр. 
10, оглашава 

 
 
 

ОДЛУКУ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  
 

за достављање понуда у отвореном поступку бр. Д – 6/12  
за набавку добара – СЕРВЕР – систем за припрему и емитовање информативног 

програма 
 
 

Време и место подношење понуда: 
Продужава се рок за достављање понуде за набавку добара – СЕРВЕР – систем за припрему и 
емитовање информативног програма, за коју је Јавни позив објављен дана 26.06.2012.год. у 
Сл. гласнику Републике Србије бр. 062/2012. 
 
 
Понуђачи подносе понуде до 23.08.2012. године најкасније до 10,00 часова препорученом поштом 
или лично на адресу РТС, Београд, Таковска 10, Писарница, са назнаком „ПОНУДА ЗА СЕРВЕР 
– СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ И ЕМИТОВАЊЕ ИНФОРМАТИВНОГ ПРОГРАМА  ЈНВВ  бр. 
Д-6/12 –  НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште понуђача, 
контакт телефон и Е-mаil.  
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до 23.08.2012. 
године најкасније до 10,00 часова. Све неблаговремено поднете понуде, комисија за јавне набавке 
наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима неотворене, са 
назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
Време и место отварања понуда: 
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда, односно    
23.08.2012. године у 12,00 сати, у објекту РДУ РТС у Београду, Таковска бр. 10,  сала Управног 
одбора, на четвртом спрату, 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  
 
Контакт: 
Све додатне информације о наведеној набавци заинтересовани понуђачи могу добити искључиво 
у писаном облику, односно електронским путем на E-mail: domaca_nabavka@rts.rs ( контакт особа 
Ружица Лотријан) и то најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 


