
               На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама,  („Службени гласник Републике 
Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја Комисије за јавну набавку број: 144-404-90/2018-
01-05 од 17.08.2018. године, покрајински секретар за привреду и туризам, доноси   

   
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ИЗРАДА ДОКУМЕНТА О СТРАТЕШКОМ 
ПРИСТУПУ КРЕИРАЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА У АП ВОЈВОДИНИ У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА, У 

КОНТЕКСТУ ПРИСТУПНИХ ПРЕГОВОРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ 
 

Р.бр. ЈН МВ 1.2.6./2018 
 
 

    ОБУСТАВЉА СЕ   поступак јавне набавке услуга –  Израда документа о стратешком 
приступу креирања јавних политика у АП Војводини у области привреде и туризма, у контексту 
приступних преговора Републике Србије са Европском унијом, редни број  ЈН МВ 1.2.6./2018. 

Поступак јавне набавке набавке услуга – Израда документа о стратешком приступу 
креирања јавних политика у АП Војводини у области привреде и туризма, у контексту приступних 
преговора Републике Србије са Европском унијом,  се обуставља из разлога што је Наручилац за 
наведену услугу није примио ниједну понуду, те самим тим  нису испуњени услови за доделу 
уговора. 

Одлуку о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у року од три дана од дана 
доношења одлуке. 

Обавештење о обустави поступка  објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне 
набавке. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Наручилац је дана 29.06.2018. године донео Одлуку о покретању  поступка јавне набавке 
услуга -  Израда документа о стратешком приступу креирања јавних политика у АП Војводини у 
области привреде и туризма, у контексту приступних преговора Републике Србије са Европском 
унијом, редни број  ЈН МВ 1.2.6./2018. 

Позив понуђачима за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга -  Израда 
документа о стратешком приступу креирања јавних политика у АП Војводини у области привреде 
и туризма, у контексту приступних преговора Републике Србије са Европском унијом и Конкурсна 
документација  су објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
05.07.2018. године . Рок за подношење понуда је 17.07.2018. године до 10.00 часова. Истеком рока 
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за подношење понуда  Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај у коме је констатовала 
следеће: 
               1. Предмет јавне набавке услуга –  Израда документа о стратешком приступу креирања 
јавних политика у АП Војводини у области привреде и туризма, у контексту приступних преговора 
Републике Србије са Европском унијом, редни број  ЈН МВ 1.2.6./2018., назив и ознака из општег 
речника набавки: 73000000 – услуге истраживања и развоја и пратеће саветодавне услуге, 
процењене вредности 1.666.667,00  динара без ПДВ-а, за коју се спроводи  поступак јавне набавке 
мале вредности, по позиву за подношење понуда  број: 144-404-90/2018-01-04 објављеном на 
Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца дана 05.07.2018. године. 
                 2.У Позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга -
Израда документа о стратешком приступу креирања јавних политика у АП Војводини у области 
привреде и туризма, у контексту приступних преговора Републике Србије са Европском унијом, 
редни број  ЈН МВ 1.2.6./2018, објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници 
Наручиоца стоји да је рок за подношење понуда 17.07.2018. године до 10,00 часова, као и да се 
поступак отварања понуда  спроводи се дана 17.07.2018.године са почетком у 10.30 часова у  
просторијама Наручиоца, Нови Сад, Булевар Михаjла Пупина бр.16, зграда Покрајинске владе, 
канцеларија бр. 7/II. 
     3. Благовремено, тј. до дана 17.07. 2018. године до 10.00 часова, није примљена ниједна 
понуда понуђача. 

 Комисија за јавне набавке образована Решењем покрајинског секретара за привреду и 
туризам, број: 144-404-90/2018-01-02 од 29.06.2018. године,   је након истека рока за подношење 
понуда  констатовала да у поступку јавне набавке услуга –    Израда документа о стратешком 
приступу креирања јавних политика у АП Војводини у области привреде и туризма, у контексту 
приступних преговора Републике Србије са Европском унијом, редни број  ЈН МВ 1.2.6./2018  у 

року за достављање понуда није поднета ниједна понуда понуђача, тако да  нису испуњени 
услови  за доделу уговора из члана 107.став 3. ЗЈН тј. није прибављена ниједна прихватљива 
понуда, те предлаже покрајинском секретару за привреду, и туризам   да сходно члану 109. став 1. 
Закона о јавним набавкама, донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке услуга – Израда 
документа о стратешком приступу креирања јавних политика у АП Војводини у области привреде 
и туризма, у контексту приступних преговора Републике Србије са Европском унијом, редни број  
ЈН МВ 1.2.6./2018. 
 Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије, те је на основу овлашћења 
из члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број: 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) донело одлуку као у диспозитиву.  
 
 
              ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

 
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од  пет дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
 
 
                                                                                       ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И 
                                                                                                        ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 
                                                                                                                  Иван Ђоковић 
 

 Обрадила: 
 Весна Морача        ________________________                     
 Помоћниица покрајинског секретара:  
Маријана Четојевић_____________________       


