
 

 

На основу члана 69. став 1. тачка 1, члана  70. и  члана 72. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама («Сл. гласник РС» бр. 116/08): 

 

РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 

 

објављује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРИЈАВА 

у првој фази рестриктивног поступка за Штампарске услуге 

 

 

Предмет јавне набавке је признавање квалификације за пружање штампарских услуга по 

приложеној Спецификацији услуга, (редни број ЈН – РТС бр. У-6/12) 

 

Опис предмета јавне набавке:  

 

Предмет јавне набавке је признавање квалификације за пружање штампарских услуга. 

Набавка је обликована по партијама, и то: 

 

1. Партија 1 – Дигитална штампа 

1) штампа на PVC материјалу, керамици и текстилу; 

2) штампа плаката већих формата (на разним материјалима); 

 

2. Партија 2 – Остале штампарске услуге 

1) Штампа књига и часописа (тврде и меке корице, шивени и врући повез); 

2) Штампа блоковске робе и потрошног материјала који садржи нумерацију; 

3) Штампа рекламног материјала (плакати до формата 64 x 48 цм, коверте, кесе, 

     налепнице); 

4) Штампа каталога, монографија, књижица и омота/кутија  за CD-ове  ексклузивних 

    издања;  

5) штампа на картону преко 325 гр;  

6) Графичка припрема (филмовање, копирање плоча, монтажа и израда CTP плоча); 

7) Графичка дорада (машинско скупљање и савијање, шивени и врући повез, мат и  

    сјајна пластификација, тврде корице); 

8) Израда / штампа златотиска сувог жига блиндрука 

 

Услови за признавање квалификације (право учешћа, докази о испуњености услова ...):  

 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из члана 44. Закона 

о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова подносилац пријаве доказује на начин 

предвиђен чланом 45. Закона. Услови које сваки подносилац пријаве  треба да испуни као и 

начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном 

документацијом. 

 

Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада 

трошкова...):  

 

Заинтересовани подносиоци пријава могу преузети Конкурсну документацију или 

извршити непосредно увид у исту на адреси: Радио Телевизија Србије, 11000 Београд, 
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Абердарева 1, соба 228, сваког радног дана, од 10,00 до 15,00 часова, почев од дана 

објављивања јавног позива у „Сл. гласнику РС“, уз подношење овлашћења за преузимање 

конкурсне документације. Подносиоцима пријаве који упуте захтев за достављање 

документације поштом, документација ће бити достављена у року од два дана. 

 

Подношење пријава (рок, место, време, начин, назнака...):  

 

Рок за подношење пријава за учествовање је 25 дана од дана објављивања јавног позива у 

„Службеном гласнику РС“, без обзира на начин достављања до 10,00 часова. 

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. 

Пријаве се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу:  Радио Телевизија Србије, 

11000 Београд, Таковска 10 (Писарница РТС) са назнаком « Пријава за учествовање у Првој  

фази рестриктивног поступка за пружање штампарских услуга - Партија  __ - 

_________________________________, РТС бр. У-6/12  - НЕ ОТВАРАТИ ». На полеђини 

коверте уписује се назив, адреса, телефон и контакт особа подносиоца пријаве. Пријаве се 

достављају за једну или више партија, али обавезно у одвојеним ковертама са навођењем 

редног броја и назива партије из овог Позива.  

 

Отварање пријава (место, време, присуство заинтересованих лица...):  

 

Јавно отварање пријава ће се обавити након истека рока за достављање пријава, истога 

дана у 12,00 часова, у просторијама Радио Телевизије Србије, Абердарева 1, соба 120, уз 

присуство овлашћених представника понуђача. Отварању пријава могу присуствовати сва 

заинтересована лица. Представници подносилаца пријава морају имати овлашћење које ће 

предати Комисији за јавну набавку приликом отварања пријава. 

 

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 две године у року од 30 дана од дана 

отварања пријава у складу са чланом 22. Закона о јавним набавкама. Наведену одлуку 

наручилац ће доставити свим подносиоцима пријава у року од три дана од дана њеног 

доношења. 

 

Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса ...):  

 

Додатне информације се могу добити сваког радног дана на e-mail адреси 

domaca_nabavka@rts.rs. у времену од 9,00 до 15,00. Контакт особа је Недељка Антић. 

 

 

 


