
Установа дом културе „Ивањица“ 
Број: 168-08/2018 
31.07.2018.године 
И в а њ и ц а 
 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), и извештаја о стручној оцени понуда комисије у поступку јавне 
набавке - преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда, из области 
културе – услуге музичких група -  извођење концерта групе „Ођила“, који ће бити изведен у 
Ивањици поводом организације манифестације „Нушићијада 2018“ под редним бројем 
168/2018 из деловодника, односно броја 1.2.21 из Плана набавки за 2018.годину, покренутом 
по одлуци бр. 168-01/2018 од 23.07.2018.године, доносим 
  

О Д Л У К У 
о додели уговора 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор о јавној набавци - набавка услуга музичких група - извођење концерта 
групе „Ођила“, који ће бити изведен у Ивањици поводом организације манифестације 
„Нушићијада 2018“, понуђачу „ЈДПРОДУКЦИЈА“ агенција за услуге уметничко музичких 
догађаја и продукција из Београда, Станоја Главаша бр. 6/6, Београд, ПИБ: 108163438, МБ 
63261688, коју заступа Јовица Димитријевић, по понуди заведеној под бројем 200/2018 од 
25.07.2018.године, по цени од 392.700,00 динара без пореза на додату вредност. 
   
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Наручилац је спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама из техничких 
односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом 
искључивих права,  јер набавку може извршити само  одређени понуђач, ЈН под редним бројем 
168/2018 из деловодника, односно броја 1.2.21 из Плана набавки за 2018.годину, укупне 
процењене вредности 392.700,00 динара, која има за предмет јавну набавку - извођење концерта 
групе „Ођила“, који ће бити изведен у Ивањици поводом организације манифестације 
„Нушићијада 2018“. 

За наведену јавну набавку, наручилац је упутио позив понуђачу „ЈДПРОДУКЦИЈА“ 
агенција за услуге уметничко музичких догађаја и продукција и истовремено објавио 
обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда и конкурсну документацију на Порталу управе и својој интернет страници дана 
23.07.2018.године. 
 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је благовремено 
једна понуда. Неблаговремених понуда није било. 
 Након спроведеног отварања понуда и поступка преговарања, Комисија за јавне 
набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 
 У Извештају о стручној оцени понуда бр. 168-07/2018 од  30.07.2018. године Комисија 
за јавне набавке је констатовала следеће: 
 
1. Предмет јавне набавке услуге музичких група: Извођење концерта групе „Ођила“, који ће 
бити изведен у Ивањици поводом организације манифестације „Нушићијада 2018“, под редним 
бројем 1.2.21 из Плана набавки за 2018.годину односно бројем 168/2018 из деловодника. 
 
 
2. Процењена вредност јавне набавке  је: 392.700,00 динара без ПДВ-а. 
 
3. Назив и ознака из општег речника набавки: 92312120 Услуге музичких група. 
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