
 
 

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 5. ЗЈН 
ЈН бр. Д-17/12 

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

бр. 10, Београд 
2) Врста предмета јавне набавке: добра 
3) Предмет јавне набавке:  ДОДАТНА НАБАВКА ERICSSON 
4) Подаци о изабраној понуди: ERICSSON AB, Stockholm, Torshamnsgatan br. 23, 

Kista SE 16480 Stosholm, Sweden 
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 5. Закона предвиђено је да наручилац може: 
спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива код додатних 
испорука добара од првобитног добављача намењених за делимичну замену 
производа, мaтеријала или инсталација или проширење постојећих производа, 
материјала или инсталација, која би због промене добављача обавезала наручиоца 
да набави матаријал који има друкчије техничке карактеристике, што би 
проузрокаовало несразмерно велике техничке тешкоће у пословању и одржавању, 
при чему укупна вредност свих додатних испорука добара не може да буде већа од 
25% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.    
Предмет ове јавне набавке је набавка и испорука додатних добара којима се врши 
проширење, односно надоградња на већ набављеној опреми од фирме „ERICSSON 
AB“,  
по уговору РТС бр. 042 од 04.01.2012.године.  Проширење- надоградња постојеће 
опреме се односи на набавку модула ( делови опреме ) који се уграђују у постојећу 
опрему заједно са одговарајућим софтверима који се такође додатно набаљајујер 
представљају фукционалну и техничко технолошку целину.  
Додатна набавка и испорука модула и софтвера је неоходна из разлога техничко- 
технолошког унапређења и тиме се задовољава потреба РТС-наручиоца за опремом 
која представља једну комплетну и заокружену конфигурацију, са свим неоходним 
техничким карактеристикама и могућностима  за пријем телевизијских преноса 
односно сигнала према стандардима међународних организација ( ЕБУ, ЕУФА, 
Међународни олимпијски комитет и сл ) . 
 

                
 


