
 
 

На основу члана 70 Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС број 116/08) 
 

РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА 
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ 

Београд, Таковска 10 
 

 објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Врста поступка: преговарачки поступак 

без објављивања јавног позива на основу члана 24. став 1. тачка 3. ЗЈН 
ЈН бр. Дп-30/11 

 
1) Подаци о наручиоцу: Радиодифузна установа  Радио Телевизија Србије, Таковска 

бр. 10, Београд 
2) Врста предмета јавне набавке: добра 
3) Предмет јавне набавке: TEHNIČKA NADOGRADNJA SD MPEG 2 EKSAJTERA (4 

KOM) i HDMPEG 2 EKSAJTERA (2 KOM) 
4) Подаци о изабраној понуди: Vislink International Ltd Vislink House 27, Maylands 

Avenue Hemel Hemsteed, HP2 7DE U N I T E D  K I N G D O M 
5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива у 

складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама: У складу са чланом 24. став 1. 
тачка 3. Закона предвиђено је да наручилац може: спроводити преговарачки 
поступак без објављивања јавног позива ако због техничких, односно уметничких 
разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих 
права, набавку може испунити само одређени понуђач.   

     Образложење: 
 

Република Србија је домаћин и организатор Европског првенства у рукомету које се 
одржава у периоду од 15.01 до 29.01. 2012.године. у Београду , а фазе такмичења се 
одигравају и у другим градовима Србије и то : Новом Саду, Вршцу и Нишу. За 
реализацију ТВ преноса овог спортског догађаја Радио Телевизија Србије је у обавези 
да шаље ТВ сигнал са спортских објеката преко сателитских станица, јер се слика и 
звук морају учинити доступним свим телевизијским станицама држава учесница 
Европског првенства, као и осталим трећим заинтересованим лицима. Радио 
Телевизија Србије као реализатор преноса је у обавези и  мора да обезбеди и 
задовољи  високе техничке и технолошке стандарде у овој области радиодифузије, 
као што је емитовање ТВ сигнала у ХД ( High Definition ) формату са компресијом 
МПЕГ 4 и типом модулације ДВБ С2,   а постојеће три сателитске станице не могу да 
задовоље техничке услове који су тражени од РТС као реализатора ТВ преноса.  
Да би Радио Телевизија Србије испунила тражене услове и стандарде потребно је да 
се на постојећој техничкој опреми и то видео ексајтерима ( video eksajeteri ) изврши 
техничка надоградња на тај начин што би им се додале горе наведене опције, односно 
компресија МПЕГ 4 са типом модулације ДВБ С2.  
Постојеће сателитске станице , са пратећом  саставном опремом, су у ранијем 
периоду набављене директно од произвођача – компаније VISLINK- ADVENT 
(VISLINK- ADVENT). Видео ексајтери (video eksajteri ) који су саставна компонента 
сателитских станица  су такође производ ове компаније , те је то разлог и то техничке 
природе што само VISLINK- ADVENT може да изврши техничку надоградњу ових 
компонената са траженим опцијама . 

          


