
На основу члана 69, 70. и 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 
116/08): 
 
 

РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА  
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 

www.rts.rs 
 

Београд 
Таковска  бр. 10 

 
 

oбјављује 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА  
Врста поступка: отворени поступак  

 
 
 
Предмет јавне набавке: добра - редни број ЈН је  Д-30/12 
 
Опис предмета јавне набавке: GSM LINKOVI 
 
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...): 
Право учешћа имају сва заинтересована  физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 44. 
Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чл. 
45 и 48 Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује 
испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. 
 
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: 
Критеријум за избор најповољније понуде је “најнижа понуђена цена“ 
За случај да две или више понуда имају идентичну понуђену цену предност ће бити дата понуђачу 
који је понудио повољније услове плаћања  
                 
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, Абердарева бр. 1, соба 228.  
Приликом презимања конкурсне документације овлашћено лице понуђача је обавезно да достави: 

- овлашћење о преузимању конкурсне документације; 
- доказ о бесповратној уплати 500,00 РСД или 20 EUR, уколико је у питању страно правно лице са 

назнаком – сврха уплате: конкурсна документација бр. Д-30/12. Динарску уплату извршити на 
рачун РДУ РТС број: 160-14950-40 код Банке Интеса. Девизну уплату извршити на рачун IBAN: 
RS35170000030103132013, SWIFT: BAXCRSBG, UNICREDIT BANK, RAJIĆEVA 27-29, 
BEOGRAD 

- 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 E-mail: domaca_nabavka@rts.rs, доставе доказ о уплати, назив фирме, тачну адресу и 
контакт телефон.  
 
 



Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):  
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива у "Службеном гласнику РС" 
Благовременим ће се сматрати све понуде 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 
понуде цениће се искључиво према дану и сату приспећа на писарницу наручиоца, а не према дану и 
сату предаје у пошти. 
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:  
Радиодифузна установа  Радио телевизија Србије,   
11 000 Београд, Таковска бр. 10 - Писарница РТС 
са назнаком :   „ПОНУДА ЗА GSM LINKOVЕ  ЈНВВ  бр. Д-30/12 –  НЕ ОТВАРАТИ“.  
На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште понуђача, контакт телефон и Е-mаil. 
 
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):  
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 
у 12,00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у просторији 
наручиоца РДУ РТС, Београд,  Абердарева бр. 1, соба 120. Отварању понуда могу присуствовати сва 
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за 
јавну набавку приликом отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:  
Одлука о избору најповољније понуде, односно обустави поступка у случајевима из члана 79. став 
1.и 2. ЗЈН, наручилац ће донети најкасније у року од 30 дана од дана јавног отварања понуда. Донету 
одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног 
доношења. 
 
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):  
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 Ружица Лотријан) и то 
најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда. 
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