
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. 1.2.9./2./2019, услуга – Извођење концерта трупе под 
називом ''MAGIJA BALKANA''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;  Годишњим 
програмом  рад  наручиоца  за  2019.  годину,  поред  осталог,  предвиђене  су  средства  и 
активности  на извођењу професионалних програма у току године (представе, концерти, 
мјузикли ...).  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  и избор програм заснива на  
уметничким  разлозима  са  циљем  доприношења  побољшању  и  промоцији  куртурних 
вредности, имиџа и стваралаштва услед којих предметну јавну намбвку може извршити са 
одређени понуђач. ''UNA SAGA SERBICA'' Dance company је наручиоцу доставио потврду 

http://www.czkpo.rs/


да је искључиви уговорни дистрибутер својих концерата играчке трупе. Наручилац је, пре 
покретања  поступка,  Управи  за  јавна  набавке  поднео  Захтев  о  основаности  примене 
преговарачког поступка бр 1314 од 10.05.2019.год., све у складу са чланом 36. став 2. ЗЈН и 
од исте добио Мишљење бр. 404-02-2173/19 од 16.05.2019. године.

7. Назив и адресу лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда;

''UNA SAGA SERBICA'' Dance company, Београд, Улица 2 Грге Андријановића 24д


