
Туристичка организација Града Кикинда                                                          

Број:  VI-11-10/2021 

Дана, 29.07.2021.  године 
Трг српских добровољаца бр.21                                                      
Кикинда   

 

На основу члана 27. став 3. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, бр. 91/2019), 

члана 23. и 24. Правилника о ближем уређивању планирања и спровођења поступака јавних  

набавки и набавки на које се закон не примењује од 05.05.2021. године,  а  у вези са Одлуком о 

спровођењу поступка набавки на који се закон не примењује  бр.  VI-11-10/2021 од 29.07.2021.  

године  упућујемо Вам: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

за набавку бр. VI-11-10/2021 

 
 

Предмет набавке Услуга организације културно-

уметничког програма  за манифестацију“  

36.Дани Лудаје“ 

 

Техничке спецификације услуге 
(детаљније описане  у Прилогу  2) 

Обезбеђење учествовања  на културној 
манифестацији извођача музичког и 
програма, као и бине, озвучења, расвете, 
техничког особља  и додатне технике,  а 
према захтевима извођача. 

Критеријуми за избор привредног субјекта 
и начин доказивања 

Пуномоћје/овлашћење учесника музичког 
и програма на културној манифестацији 
„36.Дани Лудаје“. 
Извештај о извршеној техничкој контроли 
за монтажно демонтажни објекат (бина),   
извештај не сме бити старији од 3  године. 
Списак извршених услуга за последње 3 
године. 
 

Критеријум за избор најповољније 

понуде 
 

Цена – најнижа понуђена цена. 
Ако постоје две или више понуда које су  
применом критеријума за доделу 

уговора једнаке, наручилац ће уговор  

доделити у складу са резервним 
критеријумима  – краћи рок извршења  
услуге. 

Ако и након примене резервних 

критеријума – краћи рок извршења 
услуге постоје две или више понуда које су 
једнако рангиране наручилац 

ће  доделити уговор понуђачу који 

буде извучен путем жреба.  
Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде 

о датуму када ће се одржати   



извлачење  путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку  

најнижу понуђену цену. 
Након спроведеног жребања наручилац ће 
сачинити Извештај о стручној оцени 
понуда и доставити понуђачима који су 

учествовали у жребању. 
 
 

Начин и рок подношења понуде 
 

Благовремена понуда је она понуда која 

је поднета од стране Понуђача 

најкасније до дана 03.08.2021.године до 

12,00 сати лично на адресу наручиоца 
улица Трг српских добровољаца  бр.21, 
23300 Кикинда 

електронским путем на маил 

е-mail:turizam@kikinda.org.rs  или поштом     

–  које су стигле до наведеног рока за 

отварање понуда без обзира на датум 

слања пошиљке. 

Отварање понуда ће се обавити истог 

Дана  03.08.2021. године у 13:00 сати. 

Ако је понуда поднета по истеку 

наведеног времена и сата за доставу 

сматраће се неблаговременом и биће 

неотворена враћена понуђачу. 

О поступку отварања понуда сачињава 
се Извештај о стручној оцени понуда и 
доставити који се  може доставити Понуђачу  
у року од 3 дана од дана отварања понуде на 
његов лични 

захтев  упућен   путем маила  

е-mail:turizam@kikinda.org.rs     

или путем поште.  
 

Рок извршења услуге 
 

09.09.- 12.09.2021. године према Програму 
манифестације  „ 36.Дани Лудаје“ 
Кикинда. 

Услови плаћања 
 
 
 

Аванс у висини од 100% вредности  понуде 
са пдв-ом пре извршења предметне услуге  
,а најкасније до 25.08.2021.године 
Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача, одмах по закључењу уговора и 
достављању средства финансијског 
обезбеђења за повраћај авансног плаћања, 
авансног рачуна и средства финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла. 
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