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ОДЛУКУ 
о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда  

ЈН 39/2015 
 
 

 

1. Назив наручиоца: Оптина Кикинда 

2. Адреса наручиоца: Трг српских добровољаца 12 

3. Број и датум доношења одлуке:  

4. Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

5. Предмет јавне набавке је: Одржавање позоришних представа, кабареа и концерата за 

манифестацију "Кикиндско лето" (92000000 - Услуге у области рекреације културе и спорта)  

                Предмет јавне набавке обликован је по партијама и то:  

Партија 1: Кабаре ,,Пази с киме спаваш“ 

Партија 2: Представа „ Златни ланчић од бижутерије“ 

Партија 3: Представа ,,Дечије играрије“ 

Партија 4: Кабаре „Ја певам свој блуз“ 

Партија 5: Кабаре „Све најбоље од Миленка Павлова“ 

Партија 6: Концерт групе „Балканофонија“ 

Партија 7: Кабаре „Обично вече“ 

Партија 8: Разговор с поводом– књижевно вече Владимира Кецмановића 

Партија 9: Разговор с поводом – вече новинара Мирослава Лазанског 

6. Основ за примену преговарачког поступка: Примењује се преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015) из разлога што предмет набавке из уметничких разлога 

може извршити само одређени понуђачи. 

7. Процењена вредност јавне набавке: без обрачунатог ПДВ износи 833.000,00 динара, од чега за 

Партију 1 – 140.000,00, за Партију 2 – 145.000,00 динара, за Партију 3 – 45.000,00 динара, за Партију 4 – 



116.000,00 динара, за Партију 5 – 78.000,00 динара, за Партију 6 – 80.000,00 динара, за Партију 7 – 

154.000,00 динара, за Партију 8 – 33.000,00 динара, за Партију 9 – 42.000,00 динара 

8. Број примљених понуда: 

- Партија 1 – 1 понуда 

- Партија 2 – 1 понуда 

- Партија 3 – 1 понуда 

- Партија 4 – 1 понуда 

- Партија 5 – 1 понуда 

- Партија 6 – 1 понуда 

- Партија 7 – 1 понуда 

- Партија 8 – 1 понуда 

- Партија 9 – 1 понуда 

9. Највиша и најнижа понуђена цена: 

- Партија 1 - Највиша понуђена цена је 135.000,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена 

135.000,00  динара без ПДВ 

- Партија 2 - Највиша понуђена цена је 140.000,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена 

140.000,00  динара без ПДВ 

- Партија 3 - Највиша понуђена цена је 40.000,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена 

40.000,00  динара без ПДВ 

- Партија 4 - Највиша понуђена цена је 110.000,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена 

110.000,00 динара без ПДВ 

- Партија 5 - Највиша понуђена цена је 75.000,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена 

75.000,00  динара без ПДВ 

- Партија 6 - Највиша понуђена цена је 75.000,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена 

75.000,00 динара без ПДВ 

- Партија 7 - Највиша понуђена цена је 150.000,00  динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена 

150.000,00  динара без ПДВ 

- Партија 8 - Највиша понуђена цена је 29.000,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена 

29.000,00 динара без ПДВ 

- Партија 9 - Највиша понуђена цена је 40.000,00  динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена 

40.000,00 динара без ПДВ 

10. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

- Партија 1 - Највиша понуђена цена је 135.000,00  динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена је 

135.000,00  динара без ПДВ. 

- Партија 2 - Највиша понуђена цена је 140.000,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена је 

140.000,00  динара без ПДВ 

- Партија 3 - Највиша понуђена цена је 40.000,00  динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена је 

40.000,00  динара без ПДВ 

- Партија 4 - Највиша понуђена цена је 110.000,00  динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена је 

110.000,00 динара без ПДВ 

- Партија 5 - Највиша понуђена цена је 75.000,00  динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена је 

75.000,00  динара без ПДВ 

- Партија 6 - Највиша понуђена цена је 75.000,00  динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена је 

75.000,00 динара без ПДВ 

- Партија 7 - Највиша понуђена цена је 150.000,00  динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена је 

150.000,00 динара без ПДВ 



- Партија 8 - Највиша понуђена цена је 29.000,00  динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена је 

29.000,00 динара без ПДВ 

- Партија 9 - Највиша понуђена цена је 40.000,00  динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена је 

40.000,00  динара без ПДВ 

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

- Партија 1 - „IMPRESSARIO“, са седиштем у Београду, улица Радоја Домановића 16 

- Партија 2- „FAVI TEATAR“, са седиштем у Београду, улица Сазонова 76 

- Партија 3- AGENCIJA „MAR-PET ART“, са седиштем у Нишу, улица Курсулина 19б 

- Партија 4- AGENCIJA „MAESTOSO“, са седиштем у Крагујевцу, улица Лазе Маринковића 60 

- Партија 5- AGENCIJA „MAESTOSO“, са седиштем у Крагујевцу, улица Лазе Маринковића 60 

- Партија 6- Балкан Арт, са седиштем у Београду, улица Кестенова 6 

- Партија 7- AGENCIJA „MAESTOSO“, са седиштем у Крагујевцу, улица Лазе Маринковића 60 

- Партија 8- AGENCIJA „MAESTOSO“, са седиштем у Крагујевцу, улица Лазе Маринковића 60 

- Партија 9- „GRAVIA“, са седиштем у Кикинди, улица Немањина 5/11 

12. Период важења уговора: до испуњења обавеза 

13. Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права: рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 80.000,00 

динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју 

или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; 

број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет 

Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

 

 

 

 
 


