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     РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

  НАРОДНА СКУПШТИНА 

     Група за јавне набавке      
         03 Број 404-8/5-16-07 
              23.март 2016. 
              Б е о г р а д 
                      СК 
                        

  
 

 
 

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама, члана 76. Правилника о набавкама, помоћник 

генералног секретара за опште послове доноси, 

 

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 2 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ДОБАРА), ЈН 05/2016 

 

ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке добара – лиценцирање софтвера, за партију          

2 - Oracle подршка;      

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 22. фебруарa 2016. године, донео Одлуку о покретању отвореног поступка 

јавне набавке  03 број  404-8/5-16 за набавку добара – лиценцирање софтвера за потребе 

Народне скупштине Републике Србије. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда          

03 број 404-8/5-16-04 од 23. марта 2016. године, Комисија за јавну набавку је приступила изради 

Извештаја о стручној оцени понуда број  404-8/5-16-05 од  23. марта 2016. године. 

 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Ознака из општег речника набавке: 48000000-програмски пакети и информациони системи.  
Јавна набавка је обликована у две партије: 
Партија 1-- Microsoft лиценце - ОРН: 48000000-програмски пакети и информациони системи; 
Партија 2 --Oracle подршка -ОРН: 48000000-програмски пакети и информациони системи ; 

 

2. Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 17.000.000,00  динара 
            Процењена вредност јавне набавке по партијама без ПДВ-а: 

 Партија 1--  Microsoft лиценце = 15.000.000,00 динара 
 Партија 2–   Oracle подршка     = 2.000.000,00 динара 

 

3. Предметни поступак је обустављен после истека рока за подношење понуда. 

4. Разлог за обуставу поступка: у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда. 

 

Чланом 109. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да обустави поступак јавне 

набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
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Сходно горе наведеном, Комисија предлаже наручиоцу да донесе Одлуку о обустави поступка 

јавне набавке за партију 2 - Oracle подршка.      

 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о обустави поступка 

за партију  те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка за 

предметну партију као у диспозитиву. 

 

 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може  
поднети захтев за заштиту права у  
року од 10  дана од дана oбјаве исте на  
Порталу јавних набавки. Захтев се  
подноси наручиоцу, а копија се 
 истовремено доставља Републичкој 
 комисији за заштиту права у  
поступцима јавних набавки. 

 
 

 
 
 

ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 
 

                                                                                                             Светлана Јовановић 
 
 
 
 

  


