
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12), Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла 

Пупина 16,  

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ   УСЛУГА – ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

МАГАЦИНИМА, УГОСТИТЕЉСТВОМ, ПРОГРАМА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

ПРОГРАМА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

ЈН ОП 31/2014 

 

Назив, aдреса и интернет страница  наручиоца:    

Република Србија - Аутономна покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 

www.uprava.vojvodina.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета:  услуге 

 

За добра и услуге  (опис предмета набавке, назив и ознака из општег 

речника набавке): За добра и услуге  (опис предмета набавке, назив и ознака 

из општег речника набавке): Предмет јавне набавке су услуге - одржавања 

програма за управљање магацинима, угоститељством, програма за јавне набавке и 

програма за евиденцију у финансијском пословању. 

 ознака и назив из ОРН: 

72611000-6 Услуге техничке рачунарске подршке; 

           72265000-0 Услуге конфигурације софтвера.  

За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и 

ознака из општег речника набавке:  / 

Процењена вредност: Процењена вредност јавне набавке износи: 

708.000,00 динара без ПДВ. 

Број примљених понуда: /  

Разлог за обуставу поступка: Поступак јавне набавке услуга – одржавања 

програма за управљање магацинима, угоститељством, програма за јавне набавке и 

програма за евиденцију у финансијском пословању,обуставља се сходно члану 109. 

став 1. Закона о јавним набавкама, у фази после истека рока за подношење понуда. 

После истека рока за доставу понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала 

да је Наручилац дана 18.11.2014. године донео Одлуку о обустави поступка јавне 

набавке услуга - одржавања програма за управљање магацинима, угоститељством, 

програма за јавне набавке и програма за евиденцију у финансијском пословању, из 

разлога што Наручилац није примио ниједну понуду, тако да нису испуњени услови за 

доделу уговора.  

Када ће поступак бити поново спроведен: набавка се планира у буџетској 

2015. Години. 

Остале информације: / 

 


