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објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

 

 

Обуставља се поступак јавне набавке услуга –Шпедиције за потребе РТС, за јавну набавку 

РТС број У - 9/11. 

 

Сагласно члану 79. ЗЈН Наручилац обуставља поступак јавне набавке услуга - Шпедиције 

за потребе РТС, после истека рока за подношење понуда, а пре доношења одлуке о избору 

најповољније понуде, из разлога што је понуђач "Pro Team" d.o.o доставио потврду 

Привредног суда од 15.10.2011.г. да му у року од 2 године пре објављивања јавног позива 

није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је 

предмет јавне набавке, али која не покрива период од 05.10.2009.- 05.10.2011, као и  

потврду Прекршајног суда од 17.10.2011.г. да му у року од 2 године пре објављивања 

јавног позива није изречена заштитна мера обављања  делатности која је предмет јавне 

набавке, али која не покрива период од 05.10.2009.- 05.10.2011. Понуђач "Pro Team" d.o.o 

је доставио Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе од 01.02.2011.г. које је 

старије од 6 месеци од дана објављивања јавног позива, иако је у тексту уверења стоји да 

је понуђач измирио обавезе закључно са 29.07.2011.г. Понуђач "Milšped" d.o.o није 

доставио Потврду надлежног органа да током 2 године пре објављивања јавног позива за 

достављање понуде није кажњаван за кривично дело и прекршаје из области која је 

предмет јавне набавке и тиме није испунио услов из члана 44. ЗЈН. Понуђач "Milšped" 

d.o.o није доставио фотокопије већ датих, важећих банкарских гаранција депонованих код 

Управе царина. Како су обе поднете понуде неисправне, одговорно лице наручиоца 

донело је Одлуку 10452 од 25.11.2011. године о обустави поступка јавне набавке - 

Шпедиција за потребе РТС, и прихватило предлог Комисије за ЈН да по окончању 

отвореног поступка, сагласно члану 23. став 1. тачка 1. ЗЈН, покрене преговарачки 

поступак са објављивањем јавног позива и о томе донесе Одлука. Услов за преговарачки 

поступак је да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, спецификације и 

критеријум за избор најповољније понуде не мењају као и да се у преговарачки поступак 

позову само и сви понуђачи који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке. 

 


