
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – 

ОПРЕМА И СИТАН ИНВЕНТАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ, 

 ОБЛИКОВАНОГ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, 

ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 2 И ТО ЗА 

ПАРТИЈУ 1 – ОПРЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ГЛАСАЊЕ 
РЕД.БР. ЈНМВ 9/2019 

 

 

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: Орган државне управе 

  

Врста предмета: добра 

  

За добра и услуге: / 

 

Предмет јавне набавке је набавка добара - опрема и ситан инвентар за 

електронско гласање, обликована по партијама од 1 до 2, и то: 

• Партија 1: Опрема за електронско гласање (ознака и назив предмета 

јавне набавке из ОРН: 32350000-делови аудио и видео опреме) 

• Партија 2: Ситан инвентар за електронско гласање (ознака и назив 

предмета јавне набавке из ОРН: 32350000-делови аудио и видео опреме). 
  

Процењена вредност јавне набавке: 
Процењена вредност јавне набавке 

укупно износи 563.000,00 динара без 

ПДВ, по партијама: 

Партија 1 – 400.000,00 динара 

без ПДВ; 

Партија 2 – 163.000,00 динара 

без ПДВ. 

 
 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

За Партију 1. - Опрема за електронско гласање  

Није примљена ниједна понуда 

 
 

Разлог за обуставу поступка: 

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

набавкама из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 107. 

став 1. Закона о јавним набавкама јер није прибављена ниједна прихватљива 

понуда,те се нису стекли услови за доделу уговора сходно члану 108.ЗЈН. 

Поступак се обуставља у фази након истека рока за подношење понуда. 



Након јавног отварања понуда одржаног 29.03.2019.године, Комисија за јавну 

набавку је извршила стручну оцену понуда и сачинила писани извештај од 

01.04.2019.године, у коме је констатовала да за Партију 1. Опрема за електронско 

гласање није примљена ниједна  понуда 
 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

Поступак ће поново бити спроведен када се за то стекну законом прописани 

услови, а у складу са потребама Наручиоца. 
 

Остале информације: 

- 

 
                                                    

 

 


