
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 

11000 Београд, Таковска 10 

о б ј а в љ у ј е 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

за прикупљање  понуда у отвореном поступку за  

НАБАВКУ УСЛУГА 

 (јавна набавка велике вредности РТС бр. У– 10/12) 
 

Предмет јавне набавке је набавка услуга - ПУТНИЧКИ АУТОБУСКИ ТРАНСПОРТ 

за потребе РТС. 

 

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 чланом 45. Закона. Услови које сваки понуђач треба да 

испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени 

конкурсном документацијом. 

 

У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама, критеријум за оцену понуда је 

„најнижа понуђена цена“.  
       

 За случај једнаких понуда по критеријуму „најнижа понуђена цена“ избор најповољније 

понуде ће се извршити по већем понуђеном броју дана одложеног плаћања. 

 

Конкурсна документација се може преузети или извршити непосредно увид у исту, од 

дана објављивања јавног позива у "Службеном гласнику РС", уз предају писаног 

овлашћења издатог од стране заинтересованог понуђача, у просторијама Радио 

Телевизије Србије – Београд, Абердарева 1, соба 228, од 09,00 до 15,00
 
часова. 

 

За преузимање конкурсне документације заинтересовани понуђачи су дужни да 

приложе доказ о извршеној неповратној уплати од 500,00 динара, на текући рачун број: 

160-14950-40 Banca Intesa, Београд, са назнаком „За конкурсну документацију ЈН РТС 

бр. У – 10/12“. Уколико понуђачи захтевају да им се конкурсна документација достави 

поштом, дужни су да наручиоцу, на e-mail: tanja.tomanovic@rts.rs, доставе доказ о 

уплати, назив фирме, тачну адресу и контакт телефон.  

 

Понуде у затвореној коверти овереној печатом са назнаком: "Понуда за набавку 

услуга – Путнички аутобуски транспорт за потребе РТС - не отварати - јавна 

набавка РТС број У – 10/12" доставити у року од 30 дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику РС", до 10,00 часова на адресу Радиодифузна установа Радио 

Телевизија Србије, Београд, Таковска 10 (Писарница РТС). Уколико рок истиче у 

нерадни дан, последњи дан наведеног рока је први следећи радни дан до 10,00 часова. 

На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу и контакт телефон.  

 

Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда у 12,00 часова 

у просторијама Радио Телевизије Србије, Београд, Таковска 8, соба 7, у присуству 

овлашћених представника понуђача. 
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На основу достављених понуда и оцене истих, комисија за јавну набавку ће предложити 

наручиоцу избор најповољније понуде за извршење услуга које су предмет овог 

конкурса. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 30 дана од дана 

отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда 

у року од три дана од дана њеног доношења. 

 

Понуда мора да буде јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и 

потписом овлашћене особе и састављена на српском језику. Вредност понуде мора да 

буде изражена у динарима. 

 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

Важност понуде мора да буде 90 дана.  

 

По закључењу уговора са изабраним понуђачем може се спровести преговарачки 

поступак без објављивања јавног позива по члану 24. став 1. тачка 8. ЗЈН у случају 

потребе за новим услугама које представљају  понављање сличних услуга које пружа 

изабрани понуђач као првобитни пружалац услуга, уколико се такве услуге уклапају у 

основни пројекат за који се закључује првобитни уговор, уз услов да од закључења 

првобитног уговора није протекло више од три године.  

 

Све додатне информације о наведеној набавци заинтересовани понуђачи могу добити 

путем електронске поште, на e-mail: tanja.tomanovic@rts.rs, најкасније пет дана пре 

истека рока за достављање понуда.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


