
 

На основу чл. 32. став 6. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 

116/22.12.2008.г.)  

 

 

РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 

11000 БЕОГРАД, ТАКОВСКА БР. 10, 

 

оглашава 

 

 

ОДЛУКУ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  

 

за достављање понуда у отвореном поступку бр. Д – 40/12  

за набавку добара – ОПРЕМА ЗА ДИГИТАЛНИ МАСТЕР РАДИО БЕОГРАДА 

 

 

Време и место подношење понуда: 

Продужава се рок за достављање понуде за јавну набавку добара – ОПРЕМА ЗА 

ДИГИТАЛНИ МАСТЕР РАДИО БЕОГРАДА – за коју је Јавни позив објављен дана 

26.02.2013. године у Службеном гласнику Републике Србије бр. 018/2013. 

 

Понуђачи подносе понуде до петог дана од дана објављивања Одлуке о продужењу 

рока у Службном гласнику РС, најкасније до 10,00 часова препорученом поштом или 

лично на адресу РТС, Београд, Таковска 10, Писарница, са назнаком «ПОНУДА ЗА 

ОПРЕМУ ЗА ДИГИТАЛНИ МАСТЕР РАДИО БЕОГРАДА - ЈНВВ бр. Д-40/12 – НЕ 

ОТВАРАТИ». Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног 

рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10,00 часова. На полеђини коверте уписује 

се назив, седиште понуђача, контакт телефон и e-mail. 

 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до петог 

дана од дана објављивања Одлуке о продужењу рока у Службном гласнику РС, 

најкасније до 10,00 часова. Све неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке 

наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима неотворене, са 

назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

Време и место отварања понуда: 

Јавно отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, у 12,00 

часова, на адреси: Радио телевизија Србије, Таковска бр. 8, Канцеларија 7, уз присуство 

овлашћених представника понуђача. Поступак отварања понуда ће се записнички 

констатовати и Записник ће бити достављен понуђачима у року од 3 дана од дана 

отварања понуда.  

 

Контакт: 

Све додатне информације заинтересовани понуђачи 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 понуда. 

 

 

 


