
На основу члана 109. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15, Управа за заједничке послове 

покрајинских органа 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – СЕРВИС ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИХ АГРЕГАТА 

ЈН МВ 36/2015 

 

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):  

Предмет јавне набавке су услуга – сервис дизел електричних агрегата. 

  Ознака и назив из Општег речника набавки: 

 - 50532300-6 услуге поправке и одржавања генератора 

 

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:   

234.500,00 динара 

Разлог за обуставу поступка:  

Наручилац је дана 24.09.2015. године примио Обавештење о припреми нацрта Покрајинске 

скупштинске одлуке о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину број:102-400-15/2015 

којим се Наручилац обавештава да је Покрајинска влада, услед неповољне финансијске 

ситуације и проблема везаних за остварење прихода буџета АП Војводине у 2015. години, а у 

циљу одговорног управљања јавним финансијама донела Закључак број: 401-5414/2015 од 

09.09.2015. године (у даљем тексту: Закључак Покрајинске владе). Закључком Покрајинске 

владе, буџетски корисници Аутономне Покрајине Војводине и други корисници јавних 

средстава који се финансирају из покрајинског буџета, задужени су да сведу планиране 

активности на неопходан минимум, и да у складу са принципима одговорног преузимања 

обавеза, редукују расходе у складу са највишим приоритетима који представљају окосницу 

јавне политике у области за коју су надлежни, односно да прилагоде јавну потрошњу из 

покрајинског буџета смањењем планираних расхода и издатака. 

Дана 07.10.2015. године Скупштина АП Војводине је донела Покрајинску скупштинску 

одлуку о ребалансу буџета АП Војводине за 2015. годину („Службени лист АП Војводине“ бр. 

42/2015).  

Сходно наведеном, а имајући у виду да су средства за јавну набавку услуга – сервис дизел 

електричних агрегата, ЈНМВ 36/2015, у моменту доношења Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке, била обезбеђена из буџета (извор прихода - 01 приходи из буџета), као и да 

Наручилац нема друге изворе финансирања за предметну јавну набавку, а како није донета 

Одлука о додели уговора, Наручилац је у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним 



набавкама, донео одлуку о обустави поступка јавне набавке због објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак јавне набавке оконча.  

 

 

Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак ће бити поново спроведен када се 

стекну законски прописани услови. 

 

Остале информације: / 

 


