
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

„Пословно информациони систем-ERP“  БРОЈ 118/2015 OП 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

Врста наручиоца: Остало 

Врста поступка јавне набавке Отворени поступак 

Врста предмета: Услуге 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 
радова, 
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 

„Пословно информациони систем-ERP“  БРОЈ 118/2015 OП 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

72222300 – Услуге информационих технологија, 48812000 - Финансијски информациони 

системи, 48410000 - Програмски пакет за управљање инвестицијама и припрему 

пореске пријаве, 48430000 - Програмски пакет за управљање инвентаром, 48440000 - 

Програмски пакет за финансијску анализу и рачуноводство, 48450000 - Програмски 

пакет за обрачун времена или за људске ресурсе, 48482000 - Програмски пакет за 

пословне информације, 48490000 - Програмски пакет за набавке, 48613000 - 

Електронско управљање подацима (EDM), 72267100 - Одржавање софтвера за 

информационе технологије. 

Процењена вредност јавне набавке: 146.250.000,00 динара без ПДВ-а. 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: / 

1) Разлог за обуставу поступка: Обуставља се отворени поступак јавне набавке 

„Пословно информациони систем-ERP“ бр. 118/2015 ОП, на основу члана 109. став 
2. Закона о јавним набавкама из разлога објективних и доказивих разлога који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча. Наручилац је дана 12.01.2016.године објавио позив за 
подношење понуда и конкурсну документацију за предметну јавну набавку на 
Порталу Управе за јавне набавке и сајту Наручиоца www.beg.aero са роком за 
подношење понуда 05.02.2016.године. У току трајања јавног позива за подношење 
понуда, потенцијални понуђачи су сугерисали промену и допуну техничких решења 
информационог система које је Наручилац навео у Спецификацији у оквиру 
конкурсне документације. Предложене измене Наручилац је прихватио и објавио 
кроз измене и допуне конкурсне документације. Наручилац је у три наврата 
продужавао рок за подношење понуда из разлога да остави довољно времена 
потенцијалним понуђачим да поднесу исправне понуде. Првобитно техничко 

http://www.beg.aero/


решење са свим изменама и допунама не задовољава потребе Наручиоца те се са 
сигурношћу не може утврдити које је решење најоптималније за увођење новог 
пословног информационог система па из напред наведеног Наручилац обуставља 
поступак до поновног утврђивања најоптималнијег решења за нови Пословно 
информациони систем који ће у потпуности бити у складу са свим новонасталим 
потребама Наручиоца. 

Када ће поступак бити поново спроведен: Када се стекну услови за нови поступак. 

Остале информације: / 


