
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12) 

 
ЈКП ГСП "БЕОГРАД" 

објављује 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Назив предмета набавке: КУПОВИНА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА (Куповина новогодишњих 

пакетића за децу путем вредносних писама (ваучера)), број ВНД-220/14 (назив и ознака из општег 
речника набавке: 39294100 - Производи за информисање и промоцију) 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29, 11000 
Београд, http://www.gsp.rs. 

Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 

 

Бр. 
Назив и ознака из општег 

речника набавке 
Назив Орј. кол. 

Јед.цена 
са ПДВ-ом 

Процењена 

вредност са 

ПДВ-ом 

1.  

39294100 - Производи за 

информисање и 
промоцију 

Куповина 

новогодишњих 
пакетића 

2565 комада 2.807,00 7.200.000,00 

 

Укупна процењена вредност набавке: 7.200.000,00 динара. 
Број примљених понуда: 4. 

Подаци о понуђачима:  

«PERTINI TOYS» д.о.о., Синђелићева 4, 11000 Београд 

«DEXY CO KIDS» д.о.о., Тошин бунар 272, 11070 Нови Београд 

«PILOT TOY» д.о.о., Беларичка 15 д, Батајница, 11000 Београд 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - «ТРЕФ ЛИНЕ» д.о.о., Добановачка 56, 11080 Земун; «MAZA TOY» д.о.о., 

Рада Остојића 6, 11000 Београд; «СТЕВКОМ» д.о.о., Канарево брдо 44, 11000 Београд 

 

Разлог за обуставу поступка: 
Како je након отварња понуда, Градска управа града Београда - Секретаријат за привреду - Управа 

за цене, доставила допис број VIII-05-38-служ./2014 од 12.12.2014. године, којим се налаже да сва 

комунална предузећа чији је оснивач град Београд, обуставе све набавке које се односе на 
новогодишње и божићне поклоне, поделу поклон честитки/ваучера који се односе на новогодишње 

и божићне поклоне или било који други вид давања а који се односи на новогодишње/божићне 
поклоне на име запослених, донета је одлука да се ОБУСТАВИ ПОСТУПАК предметне јавне набавке, 

сходно члану 109. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/12) у ком је 

наведено следће: ”Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца 
за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних шест месеци“. 

 
Период када ће поступак бити поново спроведен: у наредном периоду. 

 
На сајту Наручиоца налази се Одлука о обустави поступка јавне набавке, у којој су 

детаљно наведени разлози за обуставу. 



 



 


