
На основу члана 79. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 116/08) 

 

Радиодифузна установа Радио телевизија Србије 

11000 Београд, Таковска 10 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

јавне набавке мале вредности 

 

Предмет јавне набавке:  

 

Услуге обезбеђивања хотелског смештаја у земљи и иностранству и карата за 

међународни и домаћи саобраћај, редни број ЈН–РТС бр. у-10/12 

 

Разлог за обуставу поступка: 

 

Комисија за јавну набавку РТС бр. у-10/12 констатовала је да су благовремено, до 

12.12.2012. године, до 10 часова, приспеле 4 понуде које се одбијају као неисправне из 

следећих разлога: 1) Понуђач HRG Serbian and Montenegro, BT Pegrotour d.o.o није 

доставио уз Понуду Измене и допуне Конкурсне документације бр. 08618 од 27.11.2012. 

године, као ни Измене и допуне 2 Конкурсне документације бр. 08623 од 30.11.2012. 

године, што је био услов на страни 5 Конкурсне документације; 2) Понуђач Glob 

Metropoliten tours није попунио део Обрасца 1 за установљавање квалификације, тј. није 

означио које услове испуњава и који документ је доставио као доказ; Понуђач није у 

Образац 7 - Понуда унео податак о бр. продатих авио карата; Понуђач није доставио 

потврду НБС или пословне банке као доказ да није имао евидентиране дане 

неликвидности у периоду од  21.05.2012.- 21.11.2012.г. (6 месеци до датума Позива за 

достављање Понуда) већ је доставио потврду за период од 05.05.2012-05.11.2012. године; 

Понуђач није доставио уз Понуду Измене и допуне Конкурсне документације бр. 08618 од 

27.11.2012. године и бр. 08623 од 30.11.2012. године; 3) Понуђач BTA d.o.o у Обрасцу 7 – 

Понуда понуђач није понудио рок извршења услуга резервације; Понуђач није доставио уз 

Понуду Измене и допуне Конкурсне документације бр. 08618 од 27.11.2012. године и бр. 

08623 од 30.11.2012. године; 4) Понуђач Big Blue group d.o.o није доставио попуњен, 

потписан и оверен Образац 1 за установљавање квалификације; Понуђач није доставио ни 

потврде купаца, ни Изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу да је у претходне 

три пословне године остварио промет од продаје услуга које су предмет ове јавне набавке 

на годишњем нивоу већи од 45.000.000,00 динара; Понуђач није доставио потврду НБС 

или пословне банке да није био неликвидан (да није имао блокиран рачун) у периоду од 6 

месеци до датума Позива за достављање Понуде, али је по Обрасцу БОН-ЈН који је 

доставио био ликвидан у периоду од 05.05.2012. – 05.11.2012.год; Понуђач није доставио 

Референц листу; Понуђач није доставио уз Понуду Измене и допуне Конкурсне 

документације бр. 08618 од 27.11.2012. године и бр. 08623 од 30.11.2012. године; 

 

Како су у предвиђеном року за подношење понуда приспеле четири неисправне понуде 

одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку да се 

поступак јавне набавке мале вреднсти - Услугe обезбеђивања хотелског смештаја у земљи 

и иностранству и карата за међународни и домаћи саобраћај, РТС бр. у-10/12 обустави  и  

томе донесе Одлука. Поступак је обустављен 23.01.2013. године. 


