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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА СХОДНО ЧЛАНУ  

36.СТАВ 1.ТАЧКА 1.   

 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ - Услуга: ЛИЦЕНЦИРАЊЕ АНТИВИРУСНОГ ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА (назив и 
ознака из општег речника набавке:  72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије 

ВНУ-184/15 
 

2. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

Наручилац је спровео отворени поступак за јавну набавку услуге: ЛИЦЕНЦИРАЊЕ АНТИВИРУСНОГ 
ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА (назив и ознака из општег речника набавке:  72267100 - Одржавање софтвера за 
информационе технологије), ВНУ-96/15, за коју је Позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних 
набавки, на Порталу јавних набавки града Београда и интернет страници наручиоца www.gsp.co.rs дана 
11.06.2015.године. 
 
Како за предметну јавну набавку: ЛИЦЕНЦИРАЊЕ АНТИВИРУСНОГ ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА (назив и 
ознака из општег речника набавке:  72267100 - Одржавање софтвера за информационе технологије), ВНУ-

96/15 за коју је јавни позив објављен на Порталу Јавних набавки, интернет страници наручиоца и порталу 
Јавних нагавки Града Београда дана 11.06.2015.године, није пристигла ниједна понуда, то се, сходно члану 
107. став 2. Закона о јавним набавкама, нису стекли услови за доделу уговора, те је донета Одлука број 96/3 од 
18.07.2015. године, да се сходно члану 109. став 1. Закона о јавним набавкама, ОБУСТАВИ ПОСТУПАК јавне 

набавке. 
 

Сходно свему наведеном стекли су се услови да се предметна набавка изврши у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама. 

 
Како је чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама регулисано да "Ако у отвореном, односно 
рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, 
под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке 
спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају", позив за подношење понуда биће упућен 
понуђачима који су доставили понуде у отвореном поступку и привредним друштвима за које наручилац сматра 
да могу да одговоре понудом, и то: 
1. Oblak Tehnologije doo, Cara Dušana 212, Zemun 
2. Amis Telekomunikacije doo, Nebojšina 8/13, Beograd 
 
 
 

 


