
         
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

Туристичка организација „Апатин“ Апатин 

Ул. Петефи Шандора бр.2/а, 25260 Апатин 

Број: 12/2019 

Датум: 30.04.2019. године 

Апатин 
 

На основу члана 108. и у складу са прилогом 3E, Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 

68/15), и на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 11/2019 од 30.04.2019.године 

наручилац, Туристичка организација Апатин, доноси: 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

- преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  2//2019 

 

1. Назив наручиоца 

Туристичкa организацијa „АПАТИН“ Апатин, ул. Петефи Шандора бр. 2/а, 25260 

Апатин 

2. Врста наручиоца 

Јавна установа  

3. Врста предмета 

Услуге 

4. Опис предмета набавке 

Предмет јавне набавке :  Ангажовање извођача за потребе мајских свечаности у 

Пригревици  у организацији Туристичке организације Апатин   

 Ознака из ОРН: 79954000- Услуге организовања прослава 

5. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену 

На основу члана 36. став 1. тачка 2. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15), у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Мишљења 

о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда бр. 404-02-1608/19 од дана 12.04.2019.  године. 

Процењена вредност набавке: 720.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија I   Концерт естрадне уметнице Катарине Живковић – 320.000,00 динара без 

ПДВ-а 

Партија II  Концерт музичке групе „Електрични оргазам“ – 400.00,00 динара без 

ПДВ-а 

6. Број примљених понуда 1 

7. Највиша и најнижа понуђена цена:  

Партија I     299.805,00 динара без ПДВ-а 

Партија II    351.945,00 динара без ПДВ-а 



8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Партија I     299.805,00 динара без ПДВ-а 

Партија II    351.945,00 динара без ПДВ-а 

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача     / 

 

10. Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор:  

Драган Новичић ПР Агенција за организацију догађаја и консалтинг LIVE 

ROCK SOUND, Радоја Дакића 11,11080 Земун, Београд, 

М.Бр.64657666;ПИБ:110109489 

Период важења уговора:  Уговор се закључује на одређено време, односно до 

реализације уговорене услуге.  

11. Податке о начину и року за подношење захтева за заштиту права: Против ове 

одлуке незадоваољни понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права у 

року од 10 дана од дана пријема исте. 

 

 

 Апатин, 30.04.2019. године Туристичка организација Апатин 

 

_____________________________  

директор Немања Јовић 

 

 


