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

бр.124/12 и 14/15), а након спроведеног поступка јавне набавке услуга - услуге одржавања 

програма, обликован у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 4 (ред. бр. ЈНОП 

23/2015), Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла 

Пупина бр.16                             

                                                

       

                                               о б ј а в љ у ј е  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

ЗА ЈАВНУ  НАБАВКУ  УСЛУГА - 

 УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА,  

ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4 И ТО ЗА ПАРТИЈУ 4 

 

РЕД. БР. ЈНОП 23/2015 

 

Назив наручиоца:    
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
  

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 

  

Интернет страница наручица: www.uprava.vojvodina.gov.rs  

  

Врста наручиоца: Органи државне управе 

  

Врста предмета: Услуге 

  

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

Предмет набавке су услуге услуга - услуге одржавања програма, обликован у више 

посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 4, и то: 

• Партија 1: Услуга одржавања VMware Virtual Infrastructure Enterprise окружења 

Назив и ознака из ОРН: 72611000-6 - услуге техничке рачунарске подршке 

• Партија 2: Услуга одржавања PKI инфраструктуре 

Назив и ознака из ОРН: 72611000-6 - услуге техничке рачунарске подршке 

• Партија 3: Услуга годишњег одржавања електронске опреме - систем за 

електронско гласање у великој сали Скупштине АП Војводине 

Назив и ознака из ОРН: 72267100-0 - Одржавање софтвера за информационе 

технологије, 72267200-1 - поправка софтвера за информационе технологије; 72265000-0 - 

услуге конфигурације софтвера 

• Партија 4: Услуге провере безбедносних аспеката информационог система 

Назив и ознака из ОРН: 72000000-5 - услуге информационе технологије: саветодавне 

услуге. израда апликација, интернет подршка. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ СЕ ОДНОСИ НА ПАРТИЈУ 4 - Услуге провере 

безбедносних аспеката информационог система 
  

Процењена вредност: 
Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ износи 

укупно 1.529.000,00 динара при чему за Партија 4: 

650.000,00 динара 
 

Број примљених понуда: Укупно је примљено за све партије 5 (пет) понуда, при 

чему је за Партију 4 примљена једна понуда 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/


Подаци о понуђачима: 

Партија  4 - Услуге провере безбедносних аспеката информационог система 

Скраћено пословно име: „4 SOLUTIONS“ д.о.о. Београд 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Чукарица 

Место:  

Београд 

Улица:  

Илије Ђуричића 

Број: 

45   

Спрат/ 

стан:-  

Адреса за пријем електронске поште: office@4solutions.rs  

Матични број: 20901080 

ПИБ: 107939013 
 

Разлог за обуставу поступка: 

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

Наручилац је за Партију 4 примио једну понуду која је одбијена као неприхватљива. 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Поступак ће поново бити спроведен по истеку законског рока за заштиту права, а након 

доношењу одлуке о покретању поступка јавне набавке. 

 

mailto:office@4solutions.rs

