
Република Србија- АП Војводина 
Општина Алибунар 
Трг Слободе бр.4 
Број: 113/2019 
Дана: 14.06.2019. године 
 
     На основу члана 36. става 7. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 
124/1214/15 и 68/15)  комисија за јавне набавке објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 

 ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЈН бр. 113/2019 

 
Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Наручилац: Туристичка организација 
општине Алибунар , Адреса: Алибунар, Ж.Зрењанина бр.4, ПИБ: 101845975 
Интернет страница: www.turistickaalibunar.com  
 
Врста Наручиоца: Корисник буџетских средстава 
 
Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки: Услуга музичког 

програма за време манифестације „Banat summer fest“, Назив и ознака из Општег речника 

набавке: Услуге у области рекреације,културе и спорта - 92000000  

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: Набавка се спроводи на основу члана 36. став 1. тач. 2) Закона о јавним 

набавкама- „ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или 

из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само 

одређени понуђач“; 

Општина Алибунар у сарадњи са Туристичком организацијом општине Алибунар ове 
године од 21. до 22 Јуна организује 1. по реду манифестацију „Banat summer fest“ 
Наша манифестација „Banat summer fest“ је музички фестивал и ове године се први пут 
одржава са тенденцијом што веће  посете у  трајању од два дана. Сама манифестација ће 
допринети  промоцији наше   општине Алибунар и подићи на виши ниво и ставити ову 
локацију излетиште Девојачки  Бунар –Делиблатске пешчаре на мапу музичких фестивала 
вредних посете у посебном и јединственом амбијенту.Нашим суграђанимаи посетиоцима 
нудимо квалитетан садржај и богат културно-уметнички програм. 
С обзиром на наведено, Наручилац је дана 31.05.2019. године упутио Управи за јавне 
набавке Захтев о основаности примене преговарачког поступка бр. 89/2019, те на основу 
достављеног Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка б. 404-02-2586/19 од 06.06.2019. године, запримљеног код Наручиоца 13.06.2019. 
године покреће преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у 
складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 
 
 
Назив и адреса лица којима ће Наручилац послати позив за подношење понуда: 

Наручилац ће послати позив за учешће у поступку понуђачу, OPTIMA FIDE, Нова Пазова, 

Доситеја Обрадовића бр.7, ПИБ 108797369, МБР 63709778, из разлога што је једини 

понуђач  који може пружити услугу која је предмет набавке.  


