
 

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 

124/2012), 
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ОБАВЕШТЕЊЕ 
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда  

ЈН 39/2015 
 
 

 

1. 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 

2. 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. 

3. Назив и адреса лица којим ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

Конкурсна документација ће се упутити понуђачу следећим понуђачима:  

- Агенција за услуге у области културе ,,IMPRESSARIO“ из Београда, Радоја Домановића 16, за 

организовање и заступање Кабареа ,,Пази с киме спаваш“; 

- ,,ФАВИ театар“ из Београда, Сазонова 76 за организовање и заступање позоришне представе ,,Златни 

ланчић од бижутерије“; 



- Агенција ,,Мар-Пет Арт“, Ниш, Курсулина 19 б,  за организовање и заступање представе „Дечије 

играрије“; 

- Агенција за извођачку уметност ,,Маестосо“, из Крагујевца, Лазе Маринковића 60, за  организовање и 

заступање Кабареа „Ја певам свој блуз“, Кабареа „Обично вече“, Кабареа „Све најбоље од Миленка 

Павлова“ и књижевника Владимира Кецмановића; 

- Агенција „Балкан арт“ Београд, Улица кестенова 6,  за органаизовање  и  заступање групе 

„Балканофонија“; 

- Радња за организацију и продукцију уметничких догађаја „Гравиа“, из Кикинде, Немањина 5/11, за 

организовање и заступање књижевне вечери новинара Мирослава Лазанског.  

 

 
 


