
 

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку  мале вредности  бр. 11/2018 

 

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 

11/2018 - Услуге радијског и телевизијског рекламирања на локалном, регионалном и 

иностраном нивоу. 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности услуга, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 11/2018 – Услуге радијског и телевизијског 

рекламирања на локалном, регионалном и иностраном нивоу. 

 

1) у делу који се односи на техничке карактеристике у делу Предмет јавне набавке 

на страни 4 код партије 3 тако да сада партије гласе:   

Спецификација (опис) услуга рекламирања за партију 3 је гласило: 

За Партију број 3: Услуге радијског и телевизијског рекламирања на АП Косову 

и Метохији: 

Понуђач мора да има могућност радијског и ТВ емитовања са покривањем територије АП 

Косову и Метохији. Својим планом реализације услуга рекламирања, понуђач треба да 

испуни следеће: 

 Најмање 10 информативно - пропагандних минута у радијским и ТВ вестима и 

јутарњем дневнику 

 Гостовање минимум 1 недељно у специјализованим емисијама 

 Вршити рекламирање до 60 секунди у обиму најмање 180 емитовања месечно 

 Вршити обавештавање у обиму најмање 150 емитовања 

 

Мењају се опис услуга у следеће: 

 Гостовање, емитовање или обавештења два пута по 5 минута или до 10 минута, 

једном месечно 

 Рекламирање 3 пута дневно спот до 30-35 секунди 
 
Такође мења се  и образац број 1 – Модел уговора за партију 3 у члану 7 обавезе 

извршиоца. Мења се члан и гласи: 

 Гостовање, емитовање или обавештења два пута по 5 минута или до 10 минута, 

једном месечно 

 Рекламирање 3 пута дневно спот до 30-35 секунди 
 

 

Бањи Ковиљачи,  

Комисија за јавне набавке 

дана  27.03.2018. године 


