
 

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

116/22.12.2008.г.) Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије, Београд, Таковска бр. 

10, оглашава 

 

 

 

ОДЛУКУ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА  

 

за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности бр. д – 3/12 за  

набавку добара – Oптички медији (CD, DVD, Bly ray)  

 

 

Време и место подношење понуда: 

Продужава се рок за достављање понуде за набавку добара – Oптички медији (CD, DVD, 

Bly ray), за коју је Позив за достављање понуда постављен на Портал УЈН дана 

25.05.2012.год.  под бројем 2012/ЈП69976 

Понуђачи подносе понуде до 08.06.2012. године најкасније до 10,00 часова препорученом 

поштом или лично на адресу РТС, Београд, Таковска 10, Писарница, са назнаком „Понуда 

за набавку добара - ОПТИЧКИ МЕДИЈИ (CD,DVD,BLU-RAY) ЈНМВ РТС бр. д - 3/12 
– НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште понуђача, 

контакт телефон и Е-mаil.  

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета наручиоцу до 

08.06.2012. године 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, односно дана 

08.06.2012. године у 12,00 часова, на адреси: Радио Телевизија Србије, Драгише 

Лапчевића 19-21, соба бр. 239. Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће на 

отварању понуда непосредно пре отпочињања рада Комисије. Учешће представника понуђача није 

обавезно. Поступак отварања понуда ће се записнички констатовати и Записник ће бити 

достављен понуђачима у року од 3 дана од дана отварања понуда.  

 

Контакт: 

Понуђач може, након пријема позива за подношење понуда и конкурсне документације, да 

тражи од наручиоца додатне информације или објашњења у вези са припремањем понудe, 

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 понуда. 

 

 

 


