
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 ДОБАРА – АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ Е-УПРАВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА, 

ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2, ТО 

ЗА: 

ПАРТИЈУ 1 - СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, 

ПАРТИЈУ 2 –  СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ РЕГИСТРЕ О 

ИНСТИТУЦИЈАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ ИЛИ 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА 

ЈН ППБОПЗПП 3/2014 

 

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:  добра 

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

речника набавке):  

Предмет јавне набавке су добра – апликативни програми за реализацију стратегије 

е-Управе покрајинских органа, обликовану у више истоврсних целина (партија) од 1 до 2,  

 Партија 1 – софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији 

АП Војводине 

Ознака и назив из ОРН:  

48311100 – систем за управљање документима; 

48613000 – електронско управљање подацима; 

48920000 – програмски пакети за аутоматизацију канцеларијског пословања; 

Ознака из допунског речника: ЈА13 – за локалну мрежу и ЈА16 – без лиценце. 

 Партија 2 – софтверски систем за административне регистре о институцијама чији 

је оснивач Скупштина АП Војводине или Покрајинска влада  

Ознака и назив из ОРН:  

 48311100 – систем за управљање документима; 

48613000 – електронско управљање подацима; 

Ознака из допунског речника: ЈА10 – за интернет 

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 укупно износи 1.490.000,00 динара и то по партијама: 

 Партија 1 - 990.000,00 динара 

 Партија 2 – 500.000,00 динара 

Број примљених понуда: 

Партија 1: није примљена ниједна понуда 



Партија 2: није примљена ниједна понуда 

Разлог за обуставу поступка:  

Поступак јавне набавке добaра – апликативни програми за реализацију стратегије 

е-Управе покрајинских органа, обликовану у више истоврсних целина (партија) од 1 до 2,  

 Партија 1 – софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији 

АП Војводине 

 Партија 2 – софтверски систем за административне регистре о институцијама чији 

је оснивач Скупштина АП Војводине или Покрајинска влада 

се обуставља из разлога што се нису испунили услови за доделу уговора. 

Наручилац није примио ниједну понуду. 

Поступак се обуставља сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак неће бити поново 

спроведен у току исте буџетске године. 

Остале информације: / 

 


