
 На основу члана 64. став 3. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

6/2019), члана 186. став 4. Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ број 21/2022 – пречишћен текст) и Одлуке о преносу седница Скупштине града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2010), 

 

Председник Скупштине града Чачка, објављује 

 

КОНКУРС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ 

ДИРЕКТНОГ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРЕНОСА СЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 

 Предмет јавног конкурса је: директан телевизијски пренос седница Скупштине 

града Чачка у 2023. години. 

 

 Износ планираних средстава за директан телевизијски пренос седница 

Скупштине града Чачка утврђен је Одлуком о буџету града Чачка за 2023. годину 

(,,Службени лист града Чачка“, број 28/2022) у укупном износу од 3.400.000 динара са 

ПДВ-ом.  

 

Услуга ће се уговорити највише до планираног износа средстава за ову намену. 

 

 Право учешћа на конкурсу имају емитери који испуњавају законом прописане 

услове за обављање делатности емитовања телевизијског програма најмање за 

територију града Чачка као јединице локалне самоуправе. 

 

 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена за услуге 

ТВ преноса са ПДВ-ом по сату преноса, уколико су испуњени сви услови прописани 

овим позивом. 

 

На основу члана 112. став 3. Пословника о раду Скупштине града, седница по 

правилу почиње у 10 часова, а завршава се у 18 часова. 

 

 Јединица за обрачун цене је сат заседања Скупштине, а процењени (оквирни) 

број седница Скупштине града Чачка у 2023. години је 9 (девет) седница, односно  13 

(тринаест) дана заседања Скупштине што износи 104 (сточетири) сата за ТВ пренос.  

 

Уговор са изабраним понуђачем-емитером, по критеријуму најниже понуђене 

цене за услуге по сату преноса закључује се на период од годину дана за оквирно 104 

(сточетири) сата преноса. 

 

 Скупштина града Чачка може одлучити да се седнице Скупштине не преносе у 

случају да понуђена цена није у складу са планираним средствима у буџету града за 

2023. годину. 

 

Технички услови за директан ТВ пренос седница Скупштине града Чачка: 

 

1. Понуђач треба да поседује техничке могућности и опрему да преноси седнице 

Скупштине преузимањем аудио-видео сигнала са 4 камере и конференцијског система 

е-парламента или готовог live stream-а Портала скупштине града. 



2. У случају нефункционалности система е-парламента потребно је снимати са 

минимум 4 (четири) камере од којих је једна покретна. 

3. Понуђач треба да поседује техничке могућности да преноси седнице Скупштине ван 

зграде Градске управе града Чачка у случају измештеног места заседања. 

4. Пренос седница Скупштине не сме бити комерцијално прекинут. 

5. Пренос седница Скупштине мора да има јасан почетак и завршетак, са шпицом која 

ће садржати број седнице, дан, месец и годину одржавања седнице Скупштине. 

6. У горњем левом или десном углу у току ТВ преноса седнице Скупштине мора све 

време да стоји да је пренос уживо. 

7. Пренос мора да има логотип телевизије. 

8. Изабрани понуђач - емитер даје сагласност да се директан пренос седница 

Скупштине емитује и на порталу Скупштине града Чачка (live stream) што ће 

реализовати  Наручилац. 

 

 Понуђач је у обавези да уз понуду приложи следећу документацију:  

 - оверене копије решења надлежних државних органа о испуњавању законом 

прописаних услова за емитовање земаљског програма преко телевизије најмање на 

подручју града Чачка и доказ о покривености телевизијским сигналом подручја града 

Чачка.  

-фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији 

за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног регистра, 

-фотокопију решења о упису медија у Регистар медија, 

-фотокопија дозволе за пружање медијске услуге издату од Регулаторног тела за 

електронске медије или правног претходника. 

-изјава и сагласност понуђача о испуњености техничких и кадровских услова за 

извршење услуге директног телевизијског преноса седница Скупштине града Чачка у 

2023. години, на обрасцу датом у прилогу овог конкурса. 

 

Напомена*: Изјава и сагласност понуђача о испуњености техничких и кадровских 

услова за извршење услуге директног телевизијског преноса седница Скупштине града 

Чачка, као обавезни део документације која се прилаже уз понуду, може се преузети на 

сајту града Чачка, www.cacak.org.rs или на шалтеру писарнице Градске управе. 

 

Наручилац има право једностраног раскида Уговора без отказног рока ако 

пружалац услуге из било ког разлога није у могућности да изврши услугу директног 

телевизијског преноса седнице Скупштине града Чачка или се започети пренос седнице 

Скупштине прекине из разлога који стоје на страни пружаоца услуге, односно уколико 

пружалац услуге не изврши уговорену услугу на начин под условима и у роковима из 

његове прихваћене понуде и датим техничким условима услуге преноса седнице 

Скупштине из техничке спецификације наручиоца. 

 

Понуде доставити у затвореној коверти са назнаком „Понуда не отварај –  

пренос седница Скупштине“, Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2. за секретара 

Скупштине града. 

 Понуде се достављају поштом или преко писарнице Градске управе.  

Коверта са понудом на предњој страни треба да има заводни број понуђача, а на 

полеђини коверте наведен назив, седиште, особу за контакт понуђача и телефон особе 

за контакт. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

http://www.cacak.org.rs/


Рок за достављање понуда је најкасније 14. фебруара 2023. године до 12 часова, 

без обзира на начин достављања. 

 Јавно отварање понуда обавиће се 20. фебруара 2023. године у 13 часова, у 

кабинету председника Скупштине града. 

 

Све додатне информације у вези јавног позива могу се добити телефоном на 

број: 032/309-055 или лично у канцеларији секретара Скупштине града Чачка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


