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Обавезни услови за учешће у конкурсу: 
 
-Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар 
 
-Да правно лице и његов законски заступник нису осуђивани за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, односно да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита и кривично дело преваре. 
 
-Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији.  
 
-Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 
 
-Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавног конкурса. 
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 



Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, 
понуђач доставља копију електронског документа у писаном 
облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени 
докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану 
изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да 
провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач који  учествује у јавном конкурсу  мора испунити и 
додатне услове: 
 
Технички капацитет, да поседује своју дистрибутивну 
платформу преко које ће реемитовати програме РТС у Србији и 
инострантсву, односно електронску комуникациону мрежу преко 
које ће операторима са којима уговори реемитовање програма 
РТС   прослеђивати програме РТС, што доказује изјавом на 
меморандуму предузећа. 
 
Финасијки капацитет 
 1. Услов – да понуђач има остварен позитиван финансијски 
резултат у претходне три обрачунске године.  
Доказ – Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног 
ревизора за претходне три  обрачунске године.  
Поред наведеног потребно је да достави и: Биланс стања и биланс 
успеха на дан 31.12.2017 заједно са извештајем независног 
ревизора, уколико га поседује и  Биланс стања и биланс успеха на 
дан 31.3.2018.г.2.   
2.Услов – да понуђач нема евидентиране дане неликвидности у 
последњих 6 месеци пре објављивања јавног позива. 



Доказ – Потврда НБС или Изјава понуђача са наведеним линком 
за проверу (за домаће понуђаче) или потврда пословне банке ( за 
ино понуђаче) 
 
Кадровски капацитет односно да има довољан број запослених 
лица техничке, правне и финансијске струке која су 
квалификована за техничке оперативне послове на одржавању и 
сервисирању система за дистрибуцију програма, за закључивање 
уговора са операторима дистрибутивних платформи у земљи и 
иностранству и предузимање поступака против неовлашћеног 
искоришћавања програма и кршења уговора, као и ради 
реализације финансијских обавеза оператора који ће 
дистрибуирати програме, што доказује изјавом на меморандуму 
предузећа.  
 
Пословни капацитет, односно да је у последње три године 
дистрибуирао телевизијске канале у најмање 5 дистрибутивних 
мрежа (у оквиру своје и/или дистрибутивних мрежа других 
оператора) за најмање 200.000 комерцијалних корисника укупно, 
што доказује изјавом на меморандуму предузећа са подацима о 
диструбутивним мрежама у Србији и иностранству и броју 
њихових корисника, подацима о закљученим уговорима са 
операторима у Србији и иностранству, са контактима овлашћених 
лица оператора, односно уговорних партнера. 
 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: 

 
Највиша месечна накнада за дистрибуцију програма 
  

 
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА: 

 
Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранција за 
озбиљност понуде („неопозиву“, „безусловну“ и „наплативу на 
први позив и без права приговора“) као средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде у износу од 100.000 евра, издату 
од стране овлашћене пословне банке. Период важности гаранције 



мора бити идентичан периоду важности понуде или дужи од 
истог. Наведену банкарску гаранцију понуђач је у обавези да 
достави у оргиналу. 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће 
наплатити у целости у случају да понуђач: 

- Повуче своју понуду пре датума истека рока важности 
гаранције, без сагласности Наручиоца 

- Одбије да потпише уговор. 
  
Елементи пословног аранжмана су дати у моделу уговора који је 
саставни део овог позива. 
 
Понуде правних лица која су на основу правноснажних пресуда, 
односно коначних одлука надлежних органа у Србији или 
иностранству санкционисана због кршења ауторских и сродних 
права и кршења правила о заштити конкуренције неће се узети у 
обзир. 
 
Закључивање уговора са изабраним понуђачем подразумева 
претходну сагласност Комисије за заштиту конкуренције 
Републике Србије. 
 
Коначна одлука ће бити донета у складу са Статутом ЈМУ Радио-
телевизије Србије. 
 
  

У  Г  О  В  О  Р 
 

О ПРЕНОСУ ПРАВА НА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРОГРАМА  
 
 

Уговорне стране: 
 

1. ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО-
ТЕЛЕВИЗИЈЕ СРБИЈЕ, Београд, Таковска бр. 10, 
МБ:17644661, ПИБ:104397527 коју заступа Генерални 
директор Драган Бујошевић (у даљем тексту: РТС) 
 



2. Назив правног лица___________ МБ:     ПИБ:    , 
адреса________________које заступа         , директор (у 
даљем тексту ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР) 
 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
РТС је републичка установа јавног медијског сервиса која у 

складу са Законом о јавним медијским сервисима производи своје  
основне програме и програме у режиму нове медијске услуге, у 
складу са одлуком Управног одбора РТС број 1515, од 22.09.2016. 
о усвајању нове медијске услуге коју чини 6 ТВ канала, донете по 
спровођењу процедуре прописане Законом о јавним медијским 
сервисима. РТС располаже и сопственом ОТТ платформом, под 
називом „РТС Планета“. 

 Предузеће _______________ је оператор мреже за 
дистрибуцију медијских садржаја које поседује дозволу 
Агенције/регулаторног тела за електорнске 
комуникације_________ (држава) , односно уписано је у регистар 
оператора електронске комуникационе мреже за дистрибуцију 
медијских садржаја код ове агенције, које је регистровано и за 
заступање пружалаца медијских услуга и дистрибуцију медијских 
садржаја и које је у оквиру процедуре избора најповољнијег 
понуђача по јавном позиву РТС изабрано као уговорни партнер. 
На одлуку Генералног директора РТС о избору најповољнијег 
понуђача која је донета на основу предлога комисије за 
споровођење процедуре избора по спровеном избору понуђача по 
јавном позиву и на основу закључка Комисије за заштиту 
конкуренције Републике Србије сагласност је дао Управни одбор 
РТС. 

У складу са заједничким циљем повећања заступљености 
програма јавног медијског сервиса у савременим дистрибутивним 
платформама на територији Србије и унапређења доступности 
програма РТС за гледаоце у дијаспори, уговорне стране су се 
споразумеле да закључе овај уговор.     

 
 



Члан 1. 
 

Овим уговором, РТС преноси на ПАРТНЕРА 
ДИСТРИБУТЕРА право дистрибуције ТВ програма РТС у Србији 
и иностранству и то:  

 
- РТС Свет, РТС 1, РТС 2, РТС 3, РТС ХД  
 
- тематских телевизијских програма: РТС Живот, РТС 

Драма, РТС Музика, РТС Коло, РТС Трезор и РТС Полетарац, 
као и других ТВ канала који ће бити успостављени током важења 
овог уговора. 

 
Право дистрибуције односи се на КДС, ИП ТВ, ДТХ, ОТТ и 

све друге платформе за дистрибуцију медијских садржаја. 
 
Овлашћење из претходног става овог члана односи се на 

комерцијалну дистрибуцију специјализованих, тематских ТВ 
програма РТС, као и на дистрибуцију основних ТВ програма 
РТС, у складу са могућностима за закључивање уговора 
дефинисаних нормативним оквиром који подразумева обавезу 
оператора мрежа за дистрибуцију медијских да на територији 
Србије реемитују ове програме бесплатно на одређеним 
дистрибутивним платформама. 

 
ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР је у обавези да уговара 

кондиционално уступање програма РТС HD, тако што ће у 
уговорима бити предвиђена могућност  промена броја сати 
емитовања, промене програмске концепције канала РТС HD, као 
и престанка емитовања канала РТС HD. 

 
 

Члан 2. 
 

На основу овлашћења која РТС ПАРТНЕРУ 
ДИСТРИБУТЕРУ преноси овим уговором ПАРТНЕР 
ДИСТРИБУТЕР ће закључивати комерцијалне уговоре о 
дистрибуцији наведених програма на различитим платформама 



(КДС, ИП ТВ, ДТХ, ОТТ и другим) иностраних оператера  и 
наплаћивати накнаду од њих, као и накнаду од појединачних 
претплатника. 

 
На основу овлашћења која се ПАРТНЕРУ ДИСТРИБУТЕРУ 

преносе овим уговором ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР ће 
закључивати комерцијалне уговоре о дистрибуцији 
специјализованих, тематских програма РТС на КДС, ДТХ, ИП ТВ 
ОТТ и другим платформама у Србији и основних програма РТС 
на одговарајућим платформама и наплаћивати накнаду од 
оператора ових платформи. 

 
У периоду важења овог уговора РТС неће овлашћења која 

ПАРТНЕРУ ДИСТРИБУТЕРУ уступа овим уговором пренети на 
другог дистрибутера, када је у питању дистрибуција програма 
који су предмет уговора, изузев у случајевима раскида овог 
уговора, дефинисаним његовим чланом 10. У погледу примене 
ове одредбе и других одредаба овог уговора РТС ће у потпуности 
примењивати Закон о заштити конкуренције Републике Србије, 
као и друге позитивне правне прописе који се односе на заштиту 
конкуренције и поступати у складу са одлукама надлежних 
органа за заштиту конкуренције.  

 
 ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР се обавезује да ће уступати 
право на реемитовање програма иностраним и домаћим 
операторима под условима прописаним овим уговором. 
ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР има право да са иностраним и 
домаћим операторима под условима прописаним овим уговором 
закључује уговоре са периодом важења у периоду важења овог 
уговора. ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР је у обавези да у сваком 
уговору који закључи на основу овог уговора предвиди раскидне 
одредбе којима се дефинише да ће у случају престанка важења 
овог уговора овлашћења ПАРТНЕРА ДИСТРИБУТЕРА као 
заступника РТС непосредно бити преузета од стране РТС, који ће 
у таквом случају бити уговорни партнер оператора. 
 
  ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР се обавезује да ће уступати 
право на реемитовање програма иностраним и домаћим 



операторима уважавајући тржишне параметре на свакој 
територији,  усклађујући понуду и уговорене услове у складу са 
прописима о заштити конкуренције који важе на тим 
територијама. У циљу правилне примене ове обавезе и других 
одредаба овог уговора ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР ће се 
консултовати са РТС-ом око комерцијалних и других услова за 
реемитовање програма у току преговора са иностраним и 
домаћим операторима. 
 

ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР неће дискриминаторно 
третирати поједине операторе, нити на било који други начин 
реметити стабилност било којег тржишта. ПАРТНЕР 
ДИСТРИБУТЕР има право да закључује уговоре са иностраним и 
домаћим операторима под условима који ће бити дефинисани 
тако што ће се лиценцна накнада повећавати у зависности од 
периода важења уговора поштујући правила о заштити 
конкуренције. 
 

ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР се обавезује да ће оператори са 
којима закључи уговоре програмске садржаје РТС који су 
предмет овог уговора дистрибуирати својим дистрибутивним 
системом симултано, без измена и уметања било каквих садржаја, 
одговарајућим техничким квалитетом сигнала. 
  

ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР се обавезује да ће оператори 
дистрибуцију програма који су предмет тих уговора вршити 
искључиво на територији која је одређена уговором. 
 
 ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР се обавезује да ће оператори 
бити у обавези да у оквиру расположивих капацитета распореда 
канала, основне и тематске канале позиционирају тако што ће их 
логички нумерисати као целину, поштујући акт надлежног 
регулаторног тела. 
 

ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР се обавезује да ће све уговоре са 
операторима и њиховим заступницима закључене на основу овог 
уговора одмах по потписивању доставити РТС-у. 
  



Члан 3. 
 

 РТС овим уговором уступа ПАРТНЕРУ ДИСТРИБУТЕРУ 
право на реемитовање, односно дистрибуцију програма РТС који 
су предмет овог уговора његовим дистрибутивним платформама 
на територији Србије и ван територије Србије и то 
___________________. Уступање овог права обухваћено је 
накнадом дефинисаном чланом 4 овог уговора. 

 
Члан 4. 

На има накнаде за права која РТС уступа на основу овог 
уговора ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР ће плаћати месечну накнаду 
у износу од ___________ . 
 
 РТС ће ПАРТНЕРУ ДИСТРИБУТЕРУ достављати фактуру 
до десетог у месецу за претходни месец коју је ПАРТНЕР 
ДИСТРИБУТЕР у обавези да плати у року од 15 дана од дана 
пријема. 
 
 ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР је обавезан да плати порез, 
порез на додату вредност и све друге таксе, трошкове, накнаде и 
одбитке везане за овај уговор, прописане законима Републике 
Србије, као и законима свих држава на којима ће се вршити 
дистрибуција програма РТС на основу овог уговора. 
 

У случају да у периоду важења уговора дође до значајнијих 
курсних разлика у односу на средњи курс динара према евру 
Народне банке Србије (измена већа од 8%), уговорне стране ће 
анексом овог уговора регулисати корекцију накнаде по овом 
основу. 

 
 ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР је у обавези да пре закључивања 
овог уговора приложи банкарску гаранцију за обезбеђење 
плаћања уговорене обавезе, која ће бити ближе дефинисана у 
зависности од уговореног износа накнаде за уступљена права по 
овом уговору. 
 

 



Члан 5. 
 

 РТС обезбеђује ПАРТНЕРУ ДИСТРИБУТЕРУ своју 
сателитску-DTH платформу као базу сервиса, преко које се 
програм РТС Свет емитује слободним сигналом, а програми  РТС 
1, РТС 2, РТС Живот, РТС Драма, РТС Музика, РТС Коло, РТС 
Трезор и РТС Полетарац са кодираним, заштићеним сигналом. 
 
 Накнада из члана 4. овог уговора обухвата накнаду за 
уступање индивидуалних сетова модула и картица за декодирање 
сателитског сигнала са РТС-ове ДТХ платформе које ће РТС 
уступити ПАРТНЕРУ ДИСТРИБУТЕРУ. 
 
 Анексом овог уговора биће дефинисана техничка 
спецификација пријема сателитског сигнала и пријемне опреме, 
као и индивидуалних сетова модула и картица за декодирање 
сателитског сигнала. 
 
 ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР ће организовати дистрибуцију 
одговарајућих модула и картица за пријем, декодирање 
сателитског сигнала које ће уступати на коришћење операторима 
са којима закључи комерцијалне уговоре, као и појединачним 
претплатницима. 

Члан 6. 
 

РТС задржава право самосталне дистрибуције своје ОТТ 
платформе „РТС Планета“ и њеног комерцијалног пласмана у 
иностранству. Самостална дистрибуција подразумева 
дистрибуцију програма РТС и других садржаја.  

 
РТС има право да наплаћује накнаду корисницима своје 

платформе „РТС Планета“ у иностранству. 
 
Уговорне стране ће сарађивати и усклађивати комерцијалне 

услове за дистрибуцију програма РТС у иностранству. 
 

Члан 7. 
 



 РТС се обавезује да ће обезбедити затамњивање емисија са 
нерегулисаним правима за реемитовање у иностранству на 
програмима РТС 1 и РТС 2 који се емитују са сателита, а 
ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР је у обавези да са операторима 
закључи уговоре којима ће их обавезати да реемитују искључиво 
сигнал са сателита, са затамњењима које је сачинио РТС. 
 
 РТС се обавезује да ће обезбедити податке о емисијама са 
нерегулисаним правима на програмима РТС 3 и РТС ХД, за 
реемитовање у иностранству, а ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР је у 
обавези да са операторима закључи уговоре којима ће их 
обавезати да затамњењују емисије са нерегулисаним правима на 
програмима РТС 3 и РТС ХД, за реемитовање у иностранству. 
Промена програмске концепције ових програма имаће 
непосредан утицај на обим и начин реализације ове обавезе РТС, 
односно сарадњу уговорних партнера. 
 

ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР је у обавези да РТС обавештава 
о сваком закљученом уговору који је потписан на основу 
овлашћења која су му пренета ових уговором у року од десет 
дана од дана ступања уговора на снагу. 

 
ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР је у обавези да РТС-у достави 

сваки уговор који је закључио на основу овлашћења која су му 
пренета ових уговором у року од десет дана од дана ступања 
уговора на снагу. 

 
ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР је у обавези да операторе који не 

поштују обавезе дефинисане ставом један и два овог члана на 
основу информације коју добије од РТС-а упозори о последицама 
непоштовања уговорних обавеза, у року од десет дана од дана 
пријема обавештења од стране РТС. 

 
ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР је у обавези да са операторима 

који се оглуше о упозорења из претходног става овог члана на 
захтев РТС раскине уговоре који су потписани на основу 
овлашћења која су му пренета ових уговором.      

 



Члан 8. 
 
РТС се обавезује да ће предузимати све расположиве 

активности како би спроводио и, у складу са могућностима, 
повећао интензитет мониторинга неовлашћеног искоришћавања 
програма РТС у иностранству и Србији у оквиру КДС/ДТХ/ИП 
ТВ/ОТТ и других платформи. РТС се обавезује да ће предузимати 
судске и поступке пред надлежним регулаторним и другим 
државним органима ради спречавања пиратерије. У циљу 
примене одредаба овог члана РТС ће континуирано унапређивати 
капацитете мониторинга и ангажовати свој правни сектор и 
адвокате са којима има уговорену сарадњу. 

 
РТС се обавезује да ће ПАРТНЕРУ ДИСТРИБУТЕРУ 

пружити све информације о пиратерији и сву помоћ у вези са 
његовим активностима на спречавању неовлашћеног 
искоришћавања програма РТС у иностранству и у у Србији. 

 
 У погледу примене овог члана уговора и у вези са другим 

случајевима који представљају угрожавање заједничких интереса 
или појединачних интереса уговорних страна нелојалном 
конкуренцијом и кршењем ауторских и сродних права од стране 
других правних и физичких лица, уговорне стране ће сарађивати 
ради благовремене размене информација и заједничког или 
појединачног предузимања одговарајућих поступака. 

 
Члан 9. 

   
 Уговор важи у периоду од три године од дана обостраног 
потписивања, по спроведеној процедури пред Комисијом за 
заштиту конкуренције Републике Србије и на основу претходне 
сагласности Управног одбора РТС. 
 

Уговорне стране могу у било ком тренутку важења овог 
уговора исти раскинути уколико заједнички закључе да наставак 
његовог важења није у кладу са њиховим интересима, у 
случајевима када су ефекти његове примене у нескладу са 
њиховим заједничким намерама. 



    
У случају непоступања у складу са одредбама овог уговора, 

односно супротног поступања у односу на преузете обавезе 
дефинисане овим уговором од стране неке од уговорних страна, 
друга уговорна страна има право да уговор раскине, упућивањем 
писменог обавештења другој страни, уз раскидни рок од 30 дана 
од дана пријема писменог обавештења. 

 
Члан 10. 

 
РТС је у обавези  да промовише своје ТВ канале и посебне 

сервисе попут DTH сервиса. 
  
РТС ће обезбедити ЕПП простор на својим ТВ и радио 

програмима који ће се користити за рекламирање посебних 
сервиса ПАРТНЕРА ДИСТРИБУТЕРА и то искључиво оних 
којима се врши дистрибуција, односно пласман програма РТС, у 
складу са овим уговором, применом важећег ценовника 
Маркетинга РТС са одговарајућим попустима.  

 
ПАРТНЕР ДИСТРИБУТЕР нема право да на основу овог 

уговора маркетиншки простор дефинисан овим чланом користи 
за промоцију својих других платформи, услуга или своје 
делатности, изван оквира промоције дистрибуције програма РТС 
у складу са овим уговором, односно овлашћењима која су на њега 
пренета овим уговором. 

 
Члан 11. 

 
Све информације које се односе на информације пословне, 

правне и/или техничке природе, добијене од друге уговорне 
стране у вези и са применом овог уговора,  сматрају се 
поверљивим и не могу бити откривене трећем лицу за време 
трајања овог уговора и у периоду од две године од дана 
престанка овог уговора.  

  
Неће се сматрати да постоји повреда обавезе чувања 

поверљивих информација уколико информација буде 



обелодањена услед постојања законске обавезе уговорних страна, 
односно уколико информација буде обелодањена по захтеву 
државног органа у поступку прописаном законом. У вези са 
одредбама овог члана уговорне стране заједнички констатују да 
РТС као институција јавног медијског сервиса на коју се 
примењују одредбе Закона о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја, има обавезу поступања по том закону. 

 
    Члан 12. 

 
 Неиспуњење било које обавезе утврђене овим уговором неће 
представљати основ за испостављање било каквог захтева према 
другој уговорној страни, нити ће представљати кршење обавеза 
преузетих овим уговором, уколико је изазвано узроцима који 
представљају вишу силу, било да се ради о поступку државних 
органа, природној непогоди или о другом случају који је изван 
објективне контроле уговорних страна. 
 
 Уколико је испуњење било које обавезе у целини или 
делимично одложено због случаја више силе за период дужи од 
једног месеца, уговорне стране ће у доброј вери размотрити 
потребу  и услове за наставак сарадње или  раскид уговора. 

 
Члан 13. 

 
У извршењу својих уговорних обавеза уговорне стране су 

дужне да поступају савесно и поштено. Свака страна одговара за 
насталу штету која је њеном кривицом настала, а састоји се у 
неиспуњењу или неуредном испуњењу уговорних обавеза. 

 
Члан 14. 

 
На све што није регулисано овим уговором примениће се 

одредбе Закона о облигационим односима, Закона о ауторском и 
сродним правима, Закона о електронским медијима, Закона о 
јавним медијским сервисима  и и други позитивноправни 
прописи Репбублике Србије. 

 



Члан 15. 
 

 У случају спора у вези са применом овог уговора, уговорне 
стране ће настојати да га реше мирним путем и договором. 
Уколико то не буде могуће, спорови ће се решавати пред 
Привредним судом у Београду, применом и тумачењем 
позитивних прописа Републике Србије.  

 
Члан 16. 

 
 Измене и допуне овог уговора, могу се извршити само у 
писменој форми уз сагласност и потписом обе уговорне стране. 

 
 

Члан 17. 
 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од 
којих свака страна задржава по 2 (два)  примерка. 
 

 


