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Апатин 
 

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015), Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА 

- преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  4/2019 

 

1. Назив наручиоца 

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

25260 Апатин 

2. Врста наручиоца 

Јавнa установа  

3. Врста предмета 

Услуге 

4. Опис предмета набавке 

Предмет јавне набавке бр. 4/2019  је набавка услуга –  ангажовање извођача 

поводом манифестације „Дан Дунава“ 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. 404-02-2102/19 од дана 16.05.2019.  године. 

Процењена вредност набавке: 170.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија I Концерт тамбурашког састава „МАЈКАН БЕНД“ –35.000,00 дин.без 

ПДВ-а 

Партија II  Концерт бенда „ЛА БАНДА БЕНД“  – 100.000,00 динара без ПДВ-

аБрој примљених понуда : по једна понуда за сваку партију 

6. Највиша и најнижа понуђена цена:  

Партија I     35.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија II   100.000,00 динара без ПДВ-а 

7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Партија I     35.000,00 динара без ПДВ-а 

Партија II   100.000,00 динара без ПДВ-а 

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



9. Представник понуђача који је доставио понуду није присуствовао  отварању 

понуда. Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком 

поступку сматра се његовом коначном оценом она цена која је наведена у 

достављеној понуди. 

10. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

11. Назив понуђача коме се додељује уговор: 

На основу горе изнетог, Комисија за јавну набавку предлаже наручиоцу да се уговор 

додели понуђачу: 

Партија I  Агенција „ПЛАВА НАРАНЏА“, Јелена Мумин ПР, студио за извођачку 

уметност и консалтинг из Новог Сада, ул.Београдски кеј 

19,М.Бр.64087347,ПИБ:109313416 

ПартијаII Агенција „BLUE CONTAKT“,Данило Нинковић ПР, Агенција за 

организацију, посредовање и извођење уметничког програма, Нови Сад, 

Алексе Шантића 51,ПИБ:111056762;М.БР.65160757 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Апатин, 07.06.2019. године 

Потписи чланова Комисије: 

• Ајдук Данијел заменик члана  

______________________ 

• Едита Михић, члан                      

______________________ 

• Гојко Грбић, заменик члана      

______________________ 

• Нађа Вујовић,  члан                     

______________________ 

 

 


