
 
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 Пријава у Првој фази рестриктивног поступка за набавку радова 
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

ЗА  РАДОВЕ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА РТС 
бр. Р – 2/12 

 
Време и место подношење пријава: 
Продужава се рок за достављање Пријаве у Првој фази рестриктивог поступка за набавку радова – 
УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ ЗА  РАДОВЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА РТС, за коју је Јавни позив објављен 
дана 05.09.2012.год. у Сл. гласнику Републике Србије бр. 086/2012. 
 
 
Понуђачи подносе пријаве до 12.10.2012. године најкасније до 09,00 часова препорученом поштом 
или лично на адресу РТС, Београд, Таковска 10, Писарница, са назнаком “ Пријава за прву фазу 
рестриктивног поступка – квалификација подносиоца пријаве за јавну набавку радова : 
____________________________________________________________________________________  
(са назнаком партије/а за коју/е се пријава односи) јавна набавка бр. Р-2/12  НЕ 
ОТВАРАТИ”.  Коверта на полеђини мора имати назначен пуни назив подносиоца пријаве, адресу, 
телефон име контакт особе, Е-маил.  
Неблаговременом ће се сматрати пријава која није поднета наручиоцу до 12.10.2012. године 
најкасније до 09,00 часова. Све неблаговремено поднете пријаве, комисија за јавне набавке 
наручиоца ће, по окончању поступка отварања пријава, вратити Подносиоцима пријава 
неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 
Отварање пријава (место, време, присуствовање заинтересованих...):  
Отварање пријава је јавно.  Пријаве ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење пријава, то 
јест дана 12.10.2012. године у 10,00  часова. 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. 
 
Контакт: 
Све додатне информације заинтересовани подносиоци пријаве  могу тражити писаним путем  на  
е-mail адреси: domaca_nabavka@rts.rs (контакт особа Недељка Антић) и то најкасније 5 дана пре 
истека рока за достављање пријава. 


