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ПРЕДМЕТ: одговор на захтев заинтересованог лица за појашњењем конкурсне 

документације за јавну набавку у отвореном поступку по партијама ЈН ОП 1/2019 (1.2.2 у 

Плану јавних набавки) - Услуге: медијске услуге телевизије, ОРН 92220000 – 

телевизијске услуге. 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у 

отвореном поступку по партијама ЈН ОП 1/2019 (1.2.2 у Плану јавних набавки) - Услуге: 

медијске услуге телевизије, ОРН 92220000 – телевизијске услуге, доставило је наручиоцу 

писани захтев путем e-mail-а дана 08.02.2019. године у 11,54 часова. Наведеним e-mail-ом 

тражи се одговор на следећа питања: 

 

 

ПИТАЊE: 

 

У вези позива за подношење понуде за медијско праћење рада органа локалне самоуправе, 

молим да ми појасните шта би све требало да се прати и на који начин то очекујете. 

 

- у вези преноса седнице Скупштине града, колико често се одржавају седнице на 

годишњем нивоу, колико у просеку трају, мозе ли и одложени снимак који би се 

емитовао истог дана у вечерњим часовима и са колико камера очекујете да се то ради. 

 

- шта подразумевате под регионом...ми покривамо читав Браничевски регион и источну 

Србију  али нисмо регионална телевизија по дозволи REM-a. 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 

и 68/15), наручилац доставља следећи одговор: 

 

ОДГОВОР: 

 

1. Медијско праћење рад органа локалне самоуправе обухвата следеће садржаје: 

1. дневно извештавање о важнијим догађајима у вези капиталне изградње у граду Пожаревцу 

2. дневно извештавање о значајним привредним, културним, спортским и другим 

активностима у граду Пожаревцу 

3. преглед недеље-емитовање уживо 

4. извештавање са манифестација које организује град (и по позиву) 



5. извештавање са конференција за медије функционера Скупштине града Пожаревца 

6. емитовање саопштења за јавност функционера Скупштине града Пожаревца  

7. емитовање реклама и огласних порука за кампање из области делокруга рада локалне 

самоуправе 

8. емитовање честитки грађанима поводом државних, верских и других празника. 

 

2. Седнице Скупштине града Пожаревца се одржавају према потреби и у складу са 

позитивним прописима у просеку  6-7 пута годишње и трају 5-8 сати. Планирани број седница 

за 2019. годину који је и наведен у конкурсној документацији у обрасцу понуде, структуре 

цене и моделу уговора је 6 (шест). 

 

3. Спецификацијом услуга на страни 39. конкурсне документације јасно је одређено да пренос 

седница мора да буде уживо као и да је потребно је снимати са минимум четири камере – 

предлог тотал сале из правца улаза, тотал сале из правца говорнице, крупно на саговорника и 

крупно на председавајућег. 

 

4. Под регионом који је предмет интересoвања наручиоца подразумевамо територију 

Браничевског управног округа. Пружалац услуге мора да поседује важећу дозволу за пружање 

медијске услуге издата од стране Републичке радиодифузне агенције чији је правни следбеник 

Регулаторно тело за електронске медије.  

 

 

      Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

http://www.pozarevac.rs/

