
На  основу    члана  40.   Статута   града    Ваљева („Службени гласник градав  

Ваљева“ број 5/2019) и члана 36. став 2. алинеја  5. Пословника Скупштине града 

Ваљева („Службени  гласник   града  Ваљева“ број 16/2019), председник Скупштине   

града Ваљева расписује  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ  
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА У 2022.  ГОДИНИ ПУТЕМ  АУДИО- ВИЗУЕЛНИХ 

МЕДИЈСКИХ УСЛУГА 
 

I ПРЕДМЕТ  ЈАВНОГ   ПОЗИВА 

Предмет јавног позива је праћење активности Скупштине  града Ваљева у  2022. 
години  путем аудио- визуелних  медијских услуга. 
 

Предмет  јавног позива обликован  је у четири партије и то:   
 
Партија  број  1  – вредност партије износи  3.080.000,00 динара (са ПДВ-

ом)  
- праћење и  видео извештавање   рада  Скупштине града  Ваљева  и  њених 

тела као  део посебног програмског  ТВ сегмента,  као и пренос рада  
скупштинских  заседања. Месечно емисија у трајању од 30 минута. 
 
Партија број 2 – вредност партије износи 275.000,00 динара( са ПДВ-ом) 

- праћење и видео извештавање о раду месних заједница каи и рада 
одборника на матичним теренима. Месечно емисија у трајању од 30 минута. 
 
Партија број 3 – вредност партије износи 165.000,00 динара ( са ПДВ-ом) 

- праћење и видео извештавање рада јавних предузећа и установа чији је 
оснивач град. Месечно емисија у трајању од 30 минута. 

 
Партија број 4 – вредност  партије   износи  330.000,00 динара  (са ПДВ- 

ом) 
- аудио (радијско) извештавање о раду Скупштине  града и  аудио (радијски)  

пренос  скупштинских заседања  у  информативном програму. 
 
II ОПШТИ И ПОСЕБНИ  УСЛОВИ 
 
У  складу  са  Законом о електронским медијима поред општих услова које сви 
учесници јавног позива тј. понуђачи морају испуњавати,  и то да поседују новинске   
и  техничке капацитете  да би квалитетно, уредно и правовремено обавили 
наведене послове , понуђачи који подносе понуде за следеће партије морају 
поседовати и  

1. За партију   бр.1:  уредне    дозволе    РЕМ-а  за  терестријално  емитовање  
и  уговоре са  кабловским и  ИПТВ оператерима,  искуство у директним  ТВ 
преносима седница Скупштине  града 



2. За партију број 2: уредне    дозволе    РЕМ-а  за  терестријално  емитовање  
и    уговоре са    ИПТВ оператерима 

3. За партију број 3 уредне    дозволе    РЕМ-а  за  терестријално  емитовање  и      
уговоре са    ИПТВ оператерима 

      4. За партију бр.4 минимум дозволу за радијско  емитовање  програма 
  - Врста  медијске услуге према садржају -  Опште медијске услуге 
 
III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  ДОКАЗИ 
 
Уз пријаву на јавни позив учесници тј. понуђачи  дужни су да   као доказ  за 
испуњеност тражених услова доставе следеће: 
  

1. Извод о регистрацији привредног субјекта 
2. Поседовање уредне дозволе  за емитовање програма издате  од  РЕМ-а 

за терестријално или кабловско емитовање,односно за дигитално и ИПТВ 
емитовање, као и за радијско емитовање, 

3. Решење о упису у регистар медија (оверена копија) 
4. Изјава о техничкој опремљености ( оверене и потписана од стране овлашћеног 

лица) 
5. Програмски елаборат и 
6. Изјава о броју директних ТВ преноса 

 
 
IV МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРУЖАОЦА УСЛУГА 
 
Избор најповољнијег понуђача утврђује се и врши на основу броја бодова које 
подносилац понуда за јавни позив оствари, а према следећим мерилима: 
 

Критеријум       Бодови                  Докази 

Кабловска покривеност     10  бодова Уговор са кабловским 
оператером 

Земаљска покривеност      10 бодова Дозвола РЕМ-а 

Дигитална покривеност      10 бодова  Уговор са дигиталним 
дистрибутером 

Регионална покривеност      10 бодова Дозвола РЕМ-а 

Испуњеност техничких 
капацитета 

     10 бодова Изјава 

Кадровски капацитет       2 бода по 
запосленом 

уговор о радном 
ангажовању 

ИПТВ покривеност       10 бодова   

Програмски континуитет До 5  година -2 бода 
5 до 10 година – 4 бода 
10 до 15 година – 6 
бодова 
15 до 20 година – 8 
бодова 

Извод из АПР-а  



преко 20 година – 12 
бодова  

Искуство у директним ТВ 
преносима јединица локалне 
самоуправе 

           10 бодова изјава 

 
 
У погледу критеријума- кадровски капацитет запосленима ће се сматрати они који 
су код пружаоца медијских услуга запослени најмање 3 месеца што се доказује 
одговарајућим уговорима о радном ангажовању. 
 
Најповољнији понуђач је онај који оствари више бодова , а у случају да два или 
више понуђача остваре исто бодова, комисија ће изабрати понуђача гласањем. 
 
V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА 
 
Заинтересована лица подносе пријаву на јавни позив са потребним доказима 
Комисији за избор пружаоца услуга, у року од 8 дана од дана оглашавања. 
 
Документација се доставља преко писарницуе Градске управе града Ваљева или 
путем поште на адресу Ваљево, улица Карађорђева бр.64 , са напоменом За јавни 
позив- услуге праћења активности Скупштине града Ваљева у 2022. години путем 
аудио-визуелних медијских услуга. По пријему материјала извршиће се 
разматрање и бодовање пристиглих пријава према условима и мерилима 
наведеним у Јавном позиву. 
Након прегледа и оцене пристиглих понуда Комисија ће свој извештај о оцени 
понуда и предлог за избор најповољнијег понуђача за сваку партију посебно 
доставити председнику Скупштине града Ваљева. 
Председник Скупштине града ће након увида у извештај Комисије  донети одлуку о 
додели уговора и закључити уговор са изабраним понуђачем у року од 8 дана. 
 
Све додатне информације могу се добити код секретара Скупштине града Ваљева 
на телефон  014/294-853 у времену од 9 до 12 сати, сваког радног дана 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф.др.Снежана Ракић 

 

 

 

 

 


