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Апатин 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: Закон),  доноси се 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА–  

Редни број – 3/2018 

 

 Уговор за јавну набавку услуга бр. 3/2018 – услуге ангажовања музичке групе „Van Gogh“ на 

манифестацији “DEER BEER FESTIVAL”  додељујe се  понуђачу: 

  Љубица Бабић пр Агенције за организовање уметничких делатности „MUSIC NOISE” из Новог 

Кнежевца, улица Јелене Бајић број 1 

 Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења. 

 

Образложење 
 

 Наручилац Туристичка организација „Апатин“ Апатин је спровела преговарачки поступак јавне 

набавке услуга без објављивања јавног позива, бр. 3/2018 – услуге ангажовања музичке групе „Van Gogh“ на 

манифестацији “DEER BEER FESTIVAL”, а на основу Одлуке о покретању преговарачког поступка јавне 

набавке, бр. 3/2018.  

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда од 

дана 31.07.2018. године године и спроведеног поступка преговарања и сачињавања Записника о преговарању 

од дана 31.07.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у 

Извештају од 31.07.2018. године.  
 У извештају о стручној оцени понуде, констатовано је следеће: 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке 

 Предмет јавне набавке бр. 3/2018 је набавка услуга – услуге ангажовања музичке групе „Van 

Gogh“ на манифестацији “DEER BEER FESTIVAL”    

  

 Процењена вредност јавне набавке: 800.000динара без ПДВ  

  

 

2. Основни подаци о понуђачу  

Љубица Бабић пр Агенције за организовање уметничких делатности „MUSIC NOISE” из Новог Кнежевца, улица 

Јелене Бајић број 1 

3. Разлози и околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива –  

 oснов за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је члан 36. 

став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,број 124/12, 14/15 и 68/15) – ако због 

техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или разлога повезаних са заштитом 

искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач,  

 наручилац је у складу са чланом 36. став 2. Закона прибавио Мишљење Управе за јавне набавке бр. 

404-02-2955/18 од 20.07.2018. године 



 

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда – НЕМА 

 

 

5. Критеријум за доделу уговора  

 

 Одлука о додели уговора донеће се на основу критеријум најниже понуђене цене 

 

6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 

 

Рб Назив понуђача Понуђена цена 

без ПДВ – а 

Понуђена цена 

са ПДВ – ом 

1. Љубица Бабић пр Агенције за организовање 

уметничких делатности „MUSIC NOISE” из Новог 

Кнежевца, улица Јелене Бајић број 1 

785.400,00 динара 785.400,00 динара 

 

 

Назив понуђача коме се додељује уговор 

 После стручне оцене,  Комисија констатује да је горе наведна понуда прихватљива у смислу члана 3. 

став 1. тачке 33) Закона о јавним набавкама. 

 

 

 На основу горе изнетог, одлучено је као у изреци ове одлуке. 

 

 Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 

дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.  

  

  За Туристичку организацију „Апатин“ 

  ______________ 

  Директор Немања Јовић 


