
 
 

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 7a 
ЈН бр. Р-1/13 

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

бр. 10, Београд 
2) Врста предмета јавне набавке: радови 
3) Предмет јавне набавке:  ДОДАТНИ  РАДОВИ – Испорука, шемирање и 

обележавање разводног ормана аутоматике са потребном опремом за управљање 
клима комора К-1 и К-2 

4) Подаци о изабраној понуди: „АКТИНГ д.о.о“ 11 070 Нови Београд Јурија 
Гагарина 153/32 

5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива у 
складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама:    

Постојање разлога који су предвиђени чланом 24. став 1. тачка 3. Закона а 
повезани су  са заштитом искључивих права да набавку може испунити само 
одређени понуђач . 
 

     Образложење: 
       

У складу са чланом 24. став 1. тачка 7а. Закона предвиђено је да наручилац може 
спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива у случају 
додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у 
прву јавну набавку, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за 
извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор  закључи са првобитним 
пружаоцем услуга, односно извођачем радова  и да укупна вредност свих додатних 
услуга или радова није већа од 25% од укупне вредности првобитно закљученог 
уговора као и да  
a) су такве додатне услуге или радови не могу раздвајати, у техничком или 

економском погледу, од прве  јавне набавке, а да се  при томе не проузрокују 
несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за 
наручиоца 

Предмет ове  набавке су додатни радови који обухватају испоруку, шемирање и 
обележавање разводног ормана са потребном опремом за аутоматско управљање 
клима комора К-1 и К-2. 
Образложење: На основу Главног пројекта електро радова било је предвиђено 
смештање управљачке и енергетске опреме клима комора К-1 и  К-2 у оквиру ГРО 
машинске сале А. Након испоруке управљачке опреме произвођача Siemens, 
констатовано је да исту није могуће сместити у оквиру главног разводног ормана 



машинске сале А, па је новим пројектним решењем дефинисано да се енергетски део 
(главни напојни кабл, главни прекидачи, осигурачи) сместе у оквиру постојеће ГРО 
машинске сале А, а да се за аутоматско управљање клима комора К-1 и К-2 предвиди 
засебан РО у коме би била смештена опрема за напајање (контактори, релеји, 
склопке, аутоматски осигурачи, моторно заштитни прекидачи) и за аутоматско 
управљање и контролу рада наведених система (програмибилни контролери 
RWX62.7032). 

           
 


