
На основу члана 60. став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 68/2015): 
 

ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА  
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 

www.rts.rs 
Београд 

Таковска  бр. 10 
 

oбјављује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

1. Врста наручиоца: остало (јавна медијска установа) 
 

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 
 

3. Опис предмета набавке:  јавна набавка  УСЛУГЕ –  ЗАКУП САТЕЛИТСКИХ КАПАЦИТЕТА 
ЗА ЕМИТОВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТВ И РАДИО ПРОГРАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ЕВРОПЕ ЗА ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНЕ,  ЈН бр. У-6/17,  
назив и ознака из општег речника набавке: 64214100 -0- услуге изнајмљивања сателитских веза, 
64228000 -0- услуге преноса радијских и телевизијских емисија 

 
4. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:  Предмет јавне набавке није 

обликован по партијама  
5. Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 
инвалидних лица: / 

6. Ako се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума: / 
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за почетак пружања услуге рачунајући 
од дана обостарног потписивања уговора 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену  и исти рок за почетак пружања услуге рачунајући од дана обостарног 
потписивања уговора. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 

8. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је конкурсна 
документација доступна: 
Наручилац ће истовремено са објављивањем позива за подношење понуде објавити и конкурсну 
документација на Порталу јавних набавки ( www.ujn.gov.rs ) и на својој интернет страници 
www.rts.rs.   
 

9. Начин подношења понуде и рок: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 



У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
Понуду доставити на адресу: Јавна медијска установа Радио телевизија Србије, 11 000 Београд, 
Ул. Таковска бр. 10, ПАК: 135404  са назнаком:  „Понуда за јавну набавку услуге ЗАКУП 
САТЕЛИТСКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЕМИТОВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТВ И РАДИО 
ПРОГРАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ЕВРОПЕ ЗА ПЕРИОД ОД 3 ГОДИНЕ , ЈН бр. У-6/17 –  НЕ 
ОТВАРАТИ“ 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.05.2017. 
године до 9,00 часова 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему нарућилац ће навести и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

 
10. Место, време и начин отварања понуда: 

Позив за подношење понуде објављен је:  10.04.2017. године на Порталу јавних набавки и  
интернет страници наручиоца  
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања Позива на Порталу јавних набавки. 
Благовременом ће се сматрати понуда уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 
последњег дана горе наведеног рока до 09,00 часова 
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то 
јест 10.05.2017. године у 10,00 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторији наручиоца 
РТС, Београд, сала УО ,4 спрат. 

 
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда; 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају 
имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 
 

12.  Рок за доношење одлуке: 
Образложену Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка у случајевима из члана 109. 
став 1.и 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће донети најкасније у року од  25 дана од дана 
јавног отварања понуда. Донету  одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка, 
Наручилац је дужан да објави на Порталу јавних набавки и својој интерент страници у року од 3 
дана од дана доношења одлуке. 
Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, 
објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке . 

 
13.  Лице за контакт:  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда.  
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: ул. Таковска  бр. 10, 11000 Београд или 
електронску адресу: tenderi@rts.rs, са назнаком: контакт особа Ружица Лотријан - Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку, редни 
број У-6/17.  

 


