ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

1.

Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Центар за културу Пожаревац, 12.000 Пожаревац Јована Шербановића 1, Интернет
страница:
www.czkpo.rs
2.

Врста наручиооца:

Култура
3.
За добро и услуге опис предмета нававке, назив и ознака из општег речника
набавке;
Предмет јавне набавке ПП бр. 1.2.8./5./2019, услуга –– Извођење концерата Jazz animir trio
у оквиру манифестације ''Виминацијум фест митови стари и нови'' ОРН: -92000000 услуге из области рекреације, културе и спорта
4.
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;
/
5.
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког
поступка из члана 36. став1. тач.4) и 5) ЗЈН;
/
6.
Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову
примену;
Члан 36. Став 2. тачка 2). Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015)

Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива; Наручилац је
организатор културне манифестације ''Виминацијум фест митови стари и нови''. Наведена
културна манифестација је позивног (селекторског) типа и такмичарског је карактера. Н
њему се такмиче професионална позоришта из наше земље, Подунавља и ширег
окружења. Правилником културне манифестације - фестивала ''Виминацијум фест митови
стари и нови (краћи назим ''Виминацијум фест - Мит данас) предвиђено је да представе за
фестивал бира селектор а Уметничко веће усваја репертоар манифестације на предлог
селектора. Програм се приказује на простору археолошког налазишта Виминацијум, осим

у случају непогада исти ће бити приказивана у великој сали Центра за културу Пожаревац.
Одлуком о усвајању репертора манифестације ''Виминацијум фест-митови данас'' усвојен
је репертоар овогодишњег фестивала и, између осталих, у репетоар, у оквиру пратећег
програма фестивала, је изабран и концерт Џез анимир трио – сваке вечери свих седам
дана, коју изводи Jazz Acustic bend. Годишњим програмом и Планом набавки за 2019.
годину предвиђена су средства за ту намену. Планом набавки предвиђено је да се
наведена набавка спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН. имајући у виду да се
репертоар фестивала и избор представа заснива на уметничким разлозима предмета јавне
набавке, услед којих предметну јавну набавку може извршити само одређени понуђач.
Агенција за пословне услуге ''Riresi’’, Београд, ул. Гајева 8, доставила је Уговор бр.07/19
од 20.05.2019. године, закључен са Аутором-извођачем Jazz Acustic bend којим се
Агенција обавезује да штитит права Аутора и заступа га у односу према трећем лицу у
случају јавног посјављивања Аутора, затим да ће организовати јавни наступ и вршити све
правне и физичке радње везане за јавни наступ, за потребе Аутора изврши наплату
наступа и да се уговор односи на извођење наступа у оквиру манифестације ''Виминацијум
фест''.
Услед свега Наручилац се, све у складу са чланом 36. став 2.ЗЈН, обратио Управи за јавна
набавке поднео Захтев о основаности примене преговарачког поступка бр. 1440 од
24.05.2019. године, све у складу са чланом 36. став 2. ЗЈН и од исте добио Мишљење бр.
404-02-2407/19 од 31.05.2019. године
7. Назив и адресу лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда;
Агенција за пословне услуге ''Riresi’’, Београд, ул. Гајева 8

