
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

„АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМА'' БРОЈ 54/2015 ОП 

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:  

Врста предмета: Добра 

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: 

„АУДИО И ВИДЕО ОПРЕМА'' БРОЈ 54/2015 ОП 

ОРН: 

32323300 - Видео опрема 

32323400 - Опрема за репродукцију видео садржаја 

32322000 - Мултимедијска опрема 

38652120 - Видео пројектори 

38651600 - Дигитални фотоапарати 

32341000 – Микрофони 

32342000 – Звучници 

32343000 – Појачавачи 

32331300 - Уређаји за репродукцију звука 

32332300 - Уређаји за снимање звука 

32583000 - Медијуми за пренос података и звука. 

 

Процењена вредност јавне набавке:  

4.800.000,00 динара без ПДВ. 

 

Број примљених понуда и подаци о понуђачима: 

3 

''AVL PROJEKT INT'' д.о.о., са седиштем у Новом Саду, ул. Краља Петра Првог бр. 89, 
матични број: 20803053; ПИБ: 107441280,  
''PLAYER PLUS'' д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Сестара Страин 1/13, матични 
број: 20715294; ПИБ: 106966344,  
''MACCHINA SECURITY'' д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Владимира Поповића 



6/6/А606, матични број: 17459554; ПИБ: 102704261  

 

Разлог за обуставу поступка:  

Обуставља се поступак јавне набавке у отвореном ''Аудио и видео опрема'' бр. 54/2015 

ОП, на основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама, 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. 

Разлог за обуставу поступка: 
Разлог за обуставу поступка је тај што је од отварања понуда до доношења Одлуке 
Рапбуличке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки протекло више од 
шест месеци. Наручилац је, у међувремену, Планом набавки за 2016. годину 
предвидео замену целог система јавног разгласа чиме је престала потреба за опремом 
која је била предмет јавне набавке ''Аудио и видео опрема'' број 54/2015 ОП. Код 
Наручиоца не постоји више заинтересованост за наставак поступка. 
 

 

Када ће поступак бити поново спроведен:  

Kада се за то створе законом прописани услови. 

 

Остале информације: 

/ 

 


