
 
Наручилац 

Радиодифузна установа 
Радио телевизија Србије 

 
Адреса Таковска 10 

 
Место Београд 

 
Број одлуке  

 
Датум  

 
 
 
 
 
На основу члана 79. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 116/08), члана 37. 
Статута Радиодифузне установе Радио телевизије Србије и указане потребе, доносим:  
 
 

О Д Л У К У  
о обустави поступка јавне набавке мале вредности 

 
 
 
 

  ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке добара – Коверте разних типова,   број 
ЈН д-28/11. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана. 17.10.2011 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 
мале вредности бр. 10411 и Решење бр. 09329 од 17.10.2011. године о формирању Комисије 
за јавну набавку добара -  Коверте разних типова.  
 
За наведену јавну набавку наручилац је упутио позив бр. 131309 од 16.12.2011. године и 
Измену и допуну Позива бр. 131350 од 27.12.2011.године на пет адреса. 
 
 

Предметни поступак је обустављен у фази:  
 
пре истека рока за подношење понуда      

 

после истека рока за подношење понуда,  
а пре доношења одлуке о избору најповољније понуде Х 

 
после доношења одлуке о избору најповољније понуде  

 
 
 
 



Разлог за обуставу поступка: 
 

 

у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда  

у року за подношење понуда поднете су све неисправне и/или 
неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде Х 

објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време 
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, 
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године. 

 

 
 
 
Образложење: 
Стручна комисија за ЈНМВ РТС бр. д-28/11 је констатовала да су до дана 05.01.2011.године 
три фирме доставиле понуде, које су све неисправне јер:  

 
Како су све понуде неисправне као такве се одбијају и доноси Одлука о обустави 
поступка. 
 
На основу наведеног, одлучено је као у изреци Одлуке 
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке  може бити поднет захтев за заштиту 
права у року од 8 дана од дана пријема исте. 
 
 

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР РДУ РТС 
 

       ________________________________ 
Александар Тијанић 
 

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Генералном директору РТС, Директору ПЈ Техника ТВ , Директору 
ПЈ Финансије, Служби Домаћа набавка и складиштење, Служби Финансија, Служби План и 
анализа, Служби  Књиговодство и Писарници РТС. 

Понуђач "PENNS PLUS" d.o.o 11 000 Бгд Петраркина бр. 12/17, није доставио: 
-  доказе о располагању потребним финансијским и пословним капацитетом 
- Референц листе – списак најважнијих испоручених добара за 2010 годину. 
- доказе о располагању техничким и кадровским капацитетом 

 
Понуђач "BEOOFFICE" d.o.o 11 000 Бгд П. Караматијевића бр. 14, није доставио:  

- Референц листе – списак најважнијих испоручених добара за 2010 годину. 
 

Понуђач „ANDING TRADE“ 11 000 Београд Петра Лековића 47, није доставио: 
-  Референц листе – списак најважнијих испоручених добара за 2010 годину. 
 - доказе о располагању техничким и кадровским капацитетом 

 


