
 
 

На основу члана 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 
116/08) 

 
РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА СРБИЈЕ 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 
www.rts.rs 

Београд 
Таковска 10 

 
упућује  

ЈАВНИ ПОЗИВ  
 

за достављање пријава у Првој фази рестриктивног поступка за признавање квалификације  
за јавну набавку добара: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ РТС-А 

 
( редни број јавне набавке Д-22/11 ) 

 
1. Предмет јавне набавке је признавање квалификације за испоруку добара: 

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ РТС-А. Набавка обликована је по партијама: 
 

- Партија бр. 1. Енергетски и телекомуникациони каблови и проводници:  
( PPOO, PPY, PPL, GGJ, PF, безхалогени каблови,бакарна 
ужад.....; PGA4, IY(ST)Y,TI......) 

- Партија бр. 2. Аудио, видео, UTP, оптички и коаксијални каблови 
 (Симетрични, асиметрични, једнопарични и вишепарични 

.......аудио каблови; видео каблови, UTP KAT5, KAT6...., оптички 
каблови, коаксијални каблови RG58, RG59, RG6U) чинчеви, 
конектори XLR, BNC ...... 

- Партија бр. 3. Осигурачи, склопке и конатктори:  
(аутоматски, топљиви, ножасти осигурачи....., ДМЕ склопке, 
контактори гребенасти прекидачи релеи и ......) 

- Партија бр. 4. Извори светлости и пратећи прибор:  
(сијалице: са жарком нити, живине, халогене, лед, флуо, 
надградне уградне, декоративне, паник светиљке, рефлектори; 
сијалична грла, пригушнице, трафои....) 

- Партија бр. 5. Електроинсталациони материјал:  
(утичнице, прекидачи, разне клеме, папучице, хилзне, ПВЦ 
каналице, ПВЦ црева, термо бужири, разводне кутије, ........) 

- Партија бр. 6. Електронске компоненте:  
(транзистори разни, интегрална кола аналогна, дигитална, разна, 
диоде разне, отпорници, електтролити, блок кондензатори, ........) 

- Партија бр. 7. Специјалне сијалице за телевизијску и филмску продукцију  
(HMI, халогене, телевизијске флуо, лед сијалице.....) 

 
2. Пријаве за учествовање у Првој фази рестриктивног поступка за квалификацију могу 

доставити сви заинтересовани који испуњавају услове у складу са чл. 44. и  45. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116/08) који су регистровани за 
предметну врсту добара и који испуњавају квалификационе услове дефинисане конкурсном 
документацијом. 
Пријаву може поднети Подносилац пријаве који наступа самостално, који наступа са 
подизвођачима и Група подносиоца пријаве која подноси заједничку Пријаву.  



Подносилац пријаве је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 
44. став 2. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 45. Закона о 
јавним набавкама. Подносилац пријаве је дужан да за подизвођаче достави доказе о 
испуњености осталих услова из члана 44. овог закона на начин одређен конкурсном 
документацијом. 
Сваки члан из Групе подносилаца пријаве мора да испуни услове из члана 44. став 2. тач. 1) до 
5) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 45. овог закона, а 
остале услове из члана 44. овог закона испуњавају заједно. 
Подносилац пријаве може да поднесе само једну Пријаву. Подносилац пријаве који је 
самостално поднео Пријаву не може истовремено да учествује у заједничкој Пријави, или као 
подизвођач 
У првој фази рестриктивног поступка наручилац ће установити и признати квалификацију на 
основу доказа које су доставили подносиоци пријава, а који доказују: 
       1) правни статус, 
       2) пословни капацитет, 
       3) финансијски капацитет, 
       4) техничке квалификације и 
       5) кадровске квалификације 
Испуњеност услова из чланова 44,45 и 48. Закона о јавним набавкама подносиоци Пријаве који 
наступају самостално, са подизвођачем/има или као Група подносилаца Пријаве доказују 
документима уз Пријаву, у складу са Обрацем бр. 3 из конкурсне документације. Докази се 
могу доставити као неоверене фотокопије. Подносиоци Пријаве чије Пријаве буду оцењене 
као исправне, односно, уколико им се призна квалификација,  дужни су да у року од 3 (три) 
дана од дана пријема писaног позива Наручиоца, доставе оригинал или оверену копију 
доказа о испуњености услова из члана 44. овог закона. Уколико подносилац Пријаве не 
достави оригинал или оверену копију доказа у наведеном року, Наручилац ће његову Пријаву 
одбити као неисправну, односно, неће му бити призната квалификација. 

 
3. Заинтересовани подносиоци пријава могу извршити увид у конкурсну документацију сваког 

радног дана, од 10,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног позива у „Сл. 
гласнику РС“. Конкурсна документација се може преузети на адреси: Радиодифузна установа 
Радио телевизија Србије, Београд, Драгише Лапчевића  бр. 19-21, соба 122. Конкурсна 
документација може бити достављена и поштом.  
Приликом преузимања конкурсне документације овлашћено лице Подносиоца пријаве је 
обавезно да достави: 
- овлашћење о преузимању конкурсне документације 
- доказ о бесповратној уплати 500,00 динара са ПДВ. Уплату извршити на текући рачун РДУ 

РТС број: 160-14950-40 код Банке Интеса са назнаком – сврха уплате: конкурсна 
документација бр. Д-22/11 

- образац за идентификацију (назив, адресу и седиште подносиоца пријаве, текући рачун, ПИБ 
као и име, телефон и e-mail особе за контакт у поступку израде понуде) 

- потврду о извршеном евидентирању за ПДВ 
4. Рок за подношење пријава за учествовање је 25 дана од дана објављивања јавног позива у 

„Сл. гласнику РС“. 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 једној затвореној и запечаћеној коверти на адресу 
наручиоца:  
Радиодифузна установа Радио телевизија Србије, 11 000 Београд, Таковска бр. 10 - 
Писарница РТС, са назнаком “ Пријава за прву фазу рестриктивног поступка – 
квалификација понуђача за јавну набавку ДОБАРА -                                                     
ПОТРОШНИ ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ  ЗА ПОТРЕБЕ РТС-А : ________________ 
__________________________________________________________________________ 
/(са назнаком партије/а за коју/е се пријава односи) јавна набавка бр. Д-22/11 - 
НЕ ОТВАРАТИ”  
 



Коверта на полеђини мора имати назначен пуни назив подносиоца пријаве, адресу, телефон, 
име контакт особе, Е-маил 
Коверта треба да садржи Пријаву са свим елементима прописаним конкурсном 
документацијом, доказе о испуњености обавезних услова за учешће по члану  44. и 45. Закона 
о јавним набавкама и доказе додатних услова који су детаљно наведени у конкурсној 
документацији.  
Благовременост подношења пријаве цениће се искључиво према дану и сату приспећа на 
писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје у пошти. 
Неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве које не одговарају захтевима из 
конкурсне документације биће одбијене у поступку разматрања. 

5. Отварање пријава је јавно. Пријаве ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење 
Пријава, то јест у 12,00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање Пријава ће се 
обавити у просторији Наручиоца на адреси: Радио Телевизија Србије, Београд, Драгише 
Лапћевића од 19-21. Отварању пријава могу присуствовати сва заинтересована лица. 
Представници подносилаца пријава морају имати овлашћење које ће предати Комисији за 
јавну набавку приликом отварања пријава. 
О раду Комисије приликом отварања Пријава сачињава се Записник. Записник са отварања 
пријава биће достављен свим Подносиоцима пријава у законском року. 

6. Одлука о признавању квалификације подносиоцима пријава биће донета у року од 30 дана од 
дана отварања пријава. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим Подносиоцима пријава 
у року од три дана од дана њеног доношења. 
Наручилац задржава право да период (за који се признаје квалификација садржан у 
конкурсној документацији  скрати и спроведе нови поступак за признавање квалификација. 
Наручилац задржава право да у току трајања периода  квалификације, повремено врши 
проверу испуњености услова за квалификацију код подносиоца пријава за квалификацију, 
односно код кандидата са листе квалификованих . 

7. Додатне информације или појашњења у вези са припремом Пријаве за Прву фазу 
рестриктивног постука подносилац Пријаве може тражити од Наручиоца искључиво у 
писаном облику, односно електронским путем на E-mail: domaca_nabavka@rts.rs ( контакт 
особа Ружица Лотријан ) и то најкасније 5 дана пре истека рока за достављање Пријава.  

8. Наручилац задржава право да, уколико се не стекну услови за формирање квалификационе 
листе из објективних и доказивих разлога, обустави поступак јавне набавке сходно члану 79. 
ЗЈН. 

 


