
 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
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објављује 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору у преговарачком поступку  

бр. ЈН 68/2019 
 

 

 

1. Врста наручиоца: Градска  управа 

2. Врста предмета: услуге 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Концерти извођача  

народне ,поп ,рок  и забавне музике за " Дане лудаје" (назив и ознака из ОРН: 92000000 - Услуге у 

области рекреације културе и спорта) 

4. Партија 1: Концерти извођача  народне ,поп ,рок  и забавне музике за " Дане лудаје"  
  (назив и ознака ОРН:Услуге у области рекреације културе и спорта 92000000) 

 

5. ПАРТИЈА 2: Концерти извођача  народне ,поп ,рок  и забавне музике за " Дане лудаје"  
6.   (назив и ознака ОРН:Услуге у области рекреације културе и спорта 92000000) 

 
   Уговорена вредност: 

- Партија 1: : 925.000,00 динара динара без ПДВ-а 

- Партија 2: 3.050.300,00  динара без ПДВ-а 

- Број примљених понуда:  
 

- Партија 1: 1 

- Партија 2: 1 

 

1. Највиша и најнижа понуђена цена:  
 Партија 1: Највиша понуђена цена је 925.000,00 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена 925.000,00  динара без ПДВ. 

 Партија 2: Највиша понуђена цена је 3.050.300,00 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена 3.050.300,00 динара без ПДВ. 

 

2. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Партија 1: Највиша понуђена цена је 925.000,00 динара без ПДВ, а најнижа понуђена цена 

925.000,00  динара без ПДВ. 

 Партија 2: Највиша понуђена цена је 3.050.300,00 динара без ПДВ, а најнижа 

понуђена цена 3.050.300,00 динара без ПДВ. 



 

 

 Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.08.2019.године 

 

3. Датум закључења уговора: 28.08.2019. године 

 

4. Основни подаци о добављачу:  

5. - ПАРТИЈА 1:Агенција STIV,Остружница(Александар Јоксимовић-Аца Лукас , Митар 

Мирић) 

 -ПАРТИЈА 2 Јелена Миловановић пр, Агенција за организацију догађаја и консалтинг ,Београд 

(Жељко Јоксимовић ,Драгана Бјелић Мирковић ,Владимир Ђокић (Група  Инвазија) 

,Срђан Мировић(Група DLM)) 

 

6. Период важења уговора: 19.09.2019-22.09.2019.године 

 

7. Околности које представљају основ за измену уговора: Нема (јединичне цене из понуде 

важиће током целе реализације уговора и неће се мењати током трајања уговореног периода 

осим у случају битно измењених тржишних прилика) 

 

 

 

 


