
На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ 

бр.124/12,14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне набавке добара-рачунарска 

опема и ИД картице, обликовану по партијама од 1-4, ЈНОП 39/2016, 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  ДОБАРА -  

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ИД КАРТИЦЕ 

обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 4, и то за  

ПАРТИЈУ 3. ПРЕНОСИВИ РАЧУНАРИ ТИП 1 

ПАРТИЈУ 4. ПРЕНОСИВИ РАЧУНАРИ ТИП 2 

ЈНОП 39/2016 

 

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: добра 

  

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

            Предмет уговора о јавној набавци је набавка добара - рачунарска опрема и ИД 

картице, за партију 3. – преносиви рачунари тип 1 и партију 4.-преносиви рачунари тип 2, 

ЈНОП 39/2016, назив и ознака из орн:302213100-6 Преносиви рачунари. 

 
  

Процењена вредност: 
-Партију 3. - 333.000,00 динара без пдв 

-Партију 4. - 833.000,00 динара без пдв   

 
 

Критеријум за доделу уговора: 

Партија 3. и 4..-“економски најповољнија понуда“ 

 

  

Број примљених понуда: 3 

 

 

 

 

 



 

 

Подаци о понуђачима: 

             ПАРТИЈА 3. ПРЕНОСИВИ РАЧУНАРИ ТИП 1 

 

Благовремено је примљено 1 понуде од следећег  понуђача: 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: INFORMATIKA AD 

Седиште: Београд-Стари град, Јеврејска 32 

Матични број: 07024592 

ПИБ: 100001716 

Законски заступник: Славољуб Качаревић 

 

 

 

             ПАРТИЈА 4. ПРЕНОСИВИ РАЧУНАРИ ТИП 2 

 

Благовремено је примљено 2 понуде од следећих  понуђача: 

 

 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: USPON DOO 

Седиште: Чачак, Градско шеталиште 57 

Матични број: 0608413 

ПИБ: 101289775 

Законски заступник: Предраг Павловић 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: INFORMATIKA AD 

Седиште: Београд-Стари град, Јеврејска 32 

Матични број: 07024592 

ПИБ: 100001716 

Законски заступник: Славољуб Качаревић 
 

Разлог за обуставу поступка: 

Пристигле понуде за партију 3. и 4. су неприхватљиве: 

За партију 3. Преносиви рачунари тип 1 стигла је наручиoцу једна понуда од понуђача 

„Информатика“ ад Београд и утврђено је да је преко процењене вредности јавне 

набавке.Понуђена је цена у износу од 424.050,00 динара без пдв. 

За партију 4. Преносиви рачунари тип 2 стигле су наручиoцу две понуде.  

Понуђача „Информатика“ ад Београд је дао понуду  преко процењене вредности јавне 

набавке. Понуђена је цена у износу од 1.241.145,00 динара без пдв. 

Понуђач „Успон“ доо Чачак није испунио додатни услов у погледу траженог броја 

референтних набавки. Конкурсном документацијом је тражено  у погледу пословног 

капацитета да понуђач мора да има минимум 5 (пет) референци које се односе на испоруку 

преносивих рачунара, а која је реализована у претходне 3 године 

(2015.,2014.,2013.години). Понуђач је у образац референтне листе тачка 6.6 конкурсне 



документације уписао под редни број 1. референтног наручиоца/купца „Град Чачак“ година 

реализације 2013, 2014 и 2015. и доставио је једну потврду да је добављач Успон доо Чачак 

у претходне три године закључио и реализовао уговор који се односи на испоруку опреме 

која је предмет набавке-преносиви рачунари. Приложио  као доказ 5 рачуна-отпремница, а 

комисија је прегледом свих ставки из наведених рачуна утврдила и констатовала да је 

понуђач „Успон“ доо Чачак  доставио доказ само за 2 испоруке за преносиве рачунаре и то, 

у рачуну бр. 56498 од 30.11.2015. и рачуну бр.46018 од 25.12.2014. У достављеним 

доказима рачуну број 30554 од 25.11.2013 комисија констатује да нема испоруке 

преносивих рачунара, рачуну број 45617 од 10.12.2014. комисија констатује да нема 

испоруке преносивих рачунара и рачуну број 56503 од 30.11.2015.године комисија 

констатује да нема испоруке преносивих рачунара. У обрасцу понуде недостаје прва страна 

обрасца, (тачка 6.1. страна 19/57 конкурсне документације коју понуђач је дужан да 

достави) тако да понуда почиње од 2 стране. У табели понуде нема уписан модел и 

произвођач добра које се нуди, као и код ставке „основна плоча“ није уписано ништа и код 

ставке „проширење“  такође није уписано ништа. У приложеном каталогу за добра која се 

нуди је наведено два модела Dell inspirion 15 – 3551 I Dell inspirion 15-3558,  a није на јасан 

начин обележено (заокурживањем, маркирањем и сл.) који модел се нуди како би наручилац 

утврдио о ком моделу је реч, с обзиром да у табели понуде у ставки опис понуђеног добра 

(произвођач и модел) није ништа уписано, те наручилац није могао утврди стварну 

садржину понуде. 

 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Када се стекну законом прописани услови 

 


