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Град Београд
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Комисија за јавну набаку

Број: XI-404-291/2019

26.08.2019.

 Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 

www.savskivenac.rs 

 

 

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Услуга организације и реализације целине „Дечје летње игре“ у оквиру сталне 

манифестације „Лето фест“, ЈН 2019/37 

 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза 

Милоша 69, www.savskivenac.rs 

Врста наручиоца: градска и општинска управа 

За добра и услуге ,опис предмета набавке ,назив и ознака  из општег речника  набавке: У 

оквиру целине „Дечје летње игре“, која представља део сталне манифестације у области 

културе „Лето фест“, планиране су активности прилагођене дечјем узрасту, посвећене 

породичним вредностима. 

Тим поводом је потребно ангажовање водитеља програма (Предраг Вуковић - Пеђолино), 

дечјих аниматора, маскота, радионичара, кловна, ДJ-a, плесне групе, глумачке трупе. 

Неопходна је и набавка потрошног материјала за радионице, као и изнајмљивање столова и 

столица за радионице, најам тезги МТ 2015 према Правилнику о типу, величини, изгледу и 

другим карактеристикама тезги које се постављају на подручју Градске општине Врачар, 

Савски венац и Стари град (Сл. лист града Београда, број 89/2015). Потребна је и набавка 

балона. 

Манифестација ће се одржати у периоду од 17.08 до 08.09.2019. године. Предвиђено је да 

радионице трају од 16 или 17 часова до 20 односно 21 час, што зависи од програма. Најмање 

једном недељно је потребно одржавати једну професионалну позоришну представу, суботом 

или недељом. Радионице би се спроводиле два пута недељно, суботом и недељом. 

Неопходно је манифестацију одржати у простору Топчидерског парка. 
 
Назив и ознака  из општег речника  набавке: 79952000 Организовање разних дешавања 

 
Процењена вредност јавне набавке: 811.111,00 динара без ПДВ-а. 

 

Број примљених понуда: 1 понудa 

Подаци о понуђачу: 

Ред. Број 

под 

којим је 

пон. 

Заведена 

Назив / шифра понуђача ПИБ 
Матични 

број 

XI-212 

ДАНИЈЕЛА ТАНАЦКОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ 

И ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА СЦЕНА 

БЕОГРАД 

107051674 

 

62465387 

 

 

Разлог за обуставу поступка: Нису испуњени услови за доделу уговора, у предметном 

поступку није прибављена најмање једна прихватљива понуда. 

 

Поступак ће поново бити спроведен: Август 2019. (као преговарачки поступак). 


