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

гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), а након спроведеног поступка јавне 

набавке услуга – одржавање система за видео надзор  (ред. бр. ЈНМВ 19/2019), 

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 

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ВИДЕО 

НАДЗОР 

                                          Ред.бр. ЈНМВ 19/2019 

 

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: Органи државне управе 

  

Врста предмета: услуга 

  

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

набавке):  

Предмет јавне набавке је набавка услуга – одржавање система за видео надзор. 

50343000-1 – услуге поправке и одржавања видео опреме. 

 
  

Процењена вредност: 
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ 

износи 1.889.000,00 динара. 

 
 

Број примљених понуда и 

подаци о понуђачима: 

Поступак  јавне набавке услуга – одржавање 

система за видео надзор обуставља се пре истека рока 

ра подношење понуда. 

 

 

Разлог за обуставу поступка: 

Поступак јавне набавке се обуставља у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним 

набавкама из објективних и доказивих  разлога, који се  нису могли предвидети у време 

покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча док се не испуне 

законски предуслови за њено поновно расписивање односно док се не изради акта о 

процени ризика у заштити лица, имовине и пословања што је законска обавеза као и 

предуслов за функционисање система безбедности у оквиру законом предвиђених норми, а у 

складу са  Законом о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 104/13, 42/2015 и 

87/2018). 

Када ће поступак бити поново спроведен: 

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

односно док се не изради акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.  

 

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

