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На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15) и Мишљења Управе за јавне набавке бр.404-02-2956/19 од дана 2.7.2019. године,
Општинска управа општине Нови Кнежевац објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив, адреса и интернет страница наручиоца – Општинска управа општине Нови
Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, интернет страница
www.noviknezevac.rs
Врста наручиоца – Јединица локалне самоуправе.
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке – Предмет јавне
набавке која се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда је набавка услуга бр. ЈН 1.2.12/2019 – Услуга извођења концерта Снежане Ђуришић.
Ознака из општег речника набавке: 92312000 – уметничке услуге.
Правни основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену – У оквиру манифестације „Лагани тиски спуст“ дана 10.8.2019. године, општина
Нови Кнежевац организује концерт на отвореном, на коме се планира концертни наступ
извођача Снежане Ђуришић, која је добро позната публици у Новом Кнежевцу и околини.
Понуђач „Михаило Илић“ ПР Агенција за друге уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности (МБ: 64443178), 11380 Београд-Бегаљица, има искључиво право заступања и
уговарања концертног наступа извођача Снежане Ђуришић у Новом Кнежевцу на
манифестацији „Лагани тиски спуст“.
Због свега претходно наведеног, односно због уметничких разлога и разлога повезаних са
заштитом искључивих права, предметну набавку може извршити само одређени понуђач, те
исту намеравамо спровести у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда.
Докази који оправдавају примену поменутог поступка у предметном поступку јавне набавке
јесу:
• Уговор о искључивом праву заступања, закључен дана 20.6.2019. године.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда –
„Михаило Илић“ ПР Агенција за друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
(МБ: 64443178), 11380 Београд-Бегаљица, ул. Вучка Милићевића бр.37, Србија

