
На основу члана 69, 70. и 72. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 
116/08): 
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ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈАВА  
Врста поступка: Прва фаза рестриктивног поступка  

 
 
 
Предмет јавне набавке: добра - редни број ЈН је  Д-25/12 
 
Опис предмета јавне набавке: УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 
 
Услови за признавање квалификације (квалификације, докази о испуњености услова .....): 
Испуњеност услова из чланова 44. и 45. Закона о јавним набавкама подносиоци Пријаве који 
наступају самостално, са подизвођачем/има или као Група подносилаца Пријаве доказују 
документима уз Пријаву, у складу Обрасцем 3  конкурсне документације. Докази се могу доставити 
као неоверене фотокопије. Подносиоци Пријаве чије Пријаве буду оцењене као исправне, односно, 
уколико им се призна квалификација,  дужни су да у року од 3 (три) дана од дана пријема писaног 
позива Наручиоца, доставе оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44. 
овог закона. Уколико подносилац Пријаве не достави оригинал или оверену копију доказа у 
наведеном року, Наручилац ће његову Пријаву одбити као неисправну, односно, неће му бити 
призната квалификација. 
Наручилац ће установити и признати квалификацију на основу доказа које су доставили подносиоци 
пријава, а који доказују: 

       1) правни статус, 
       2) пословни капацитет, 
       3) финансијски капацитет, 
       4) технички капацитет  
       5) и кадровски капацитет  

                
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада трошкова...):  
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког радног дана, од 
9,00 до 15,00 часова, почев од дана објављивања јавног позива у „Сл. гласнику РС“. Конкурсна 
документација се може преузети на адреси: Радиодифузна установа - Радио телевизија Србије, 
Београд, Абардарева бр. 1  соба  бр.228.  
Приликом презимања конкурсне документације овлашћено лице понуђача је обавезно да достави: 

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

број: 160-14950-40 код Банке Интеса са назнаком – сврха уплате: конкурсна документација број 
Д-25/12; 

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

- потврду о извршеном евидентирању за ПДВ.  



Уколико подносиоци пријава захтевају да им се конкурсна документација достави поштом, дужни су 
да наручиоцу, на E-mail: domaca_nabavka@rts.rs  доставе доказ о уплати, назив фирме, тачну адресу 
и контакт телефон.  
 
Подношење пријава (рок, место, време, начин, назнака...):  
Рок за подношење пријава је 25 дана од дана објављивања јавног позива у "Службеном гласнику РС" 
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег 
дана наведеног рока, до 10,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан 
наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10,00 часова. Благовременост подношења 
пријава цениће се искључиво према дану и сату приспећа на писарницу наручиоца, а не према дану и 
сату предаје у пошти. 
Пријаву – комплетну квалификациону документацију за испуњавање услова у складу са чл. 44. 
45. Закона о јавним набавкама  («Службени гласник Републике Србије« бр. 116/08), састављену 
према датом упутству, доставити у једној запечаћеној коверти са назнаком: “ Пријава за прву 
фазу рестриктивног поступка – квалификација подносиоца пријаве за јавну набавку 
добара  КАНЦЕЛАРИЈСКИ  НАМЕШТАЈ, јавна набавка бр. Д-25/12  НЕ ОТВАРАТИ”,  
на адресу: Радиодифузна установа  - Радио Телевизија Србије, Београд, Таковска бр.10 
 Коверта на полеђини мора имати назначен пуни назив подносиоца пријаве, адресу, телефон име 
контакт особе, Е-маил. 
 
Отварање пријава (место, време, присуствовање заинтересованих...):  
Отварање пријава је јавно.  Пријаве ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење пријава, то 
јест у 12,00  часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање пријава ће се обавити у 
просторији наручиоца РДУ РТС, Београд, Таковска бр. 10 . Отварању пријава могу присуствовати сва 
заинтересована лица. Подносиоци пријаве који желе да присуствују отварању, дужни су да комисији 
наручиоца доставе уредно овлашћење потписано и оверено печетом овлашћеног лица подносиоца 
пријаве. 
 
Рок за доношење одлуке о признавању квалификације:  
Наручилац ће у првој фази рестриктивног поступка на основу поднетих Пријава донети Одлуку о 
признавању квалификације на период од 2 (две) године у року од 30 дана од дана отварања пријава и 
утврђивања квалификације, у складу са чланом 22. Закона о јавним набавкама, о чему ће обавестити 
све подносиоце пријава. 
 
Време на које се признаје квалификација:  
Наручилац ће у првој фази рестриктивног поступка на основу поднетих Пријава донети Одлуку о 
признавању квалификације на период од 2 (две) године 
 
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):  
Подносилац пријаве може, након откупа конкурсне документације, да тражи од наручиоца додатне 
информације или објашњења у вези са припремањем Пријаве, 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 Пријава. 
Тражење додатних информација и објашњења у вези са припремањем Пријава и конкурсном 
документацијом усменим путем или телефоном,  није дозвољено. 
 
 

 
 
  
 
 

 
 


