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у преговарачкoм поступку без објављивања јавног позива сходно члану 

36. став 1. тачка 2. закона о јавним набавкама 

 

Наручилац: 

„Туристичка организација општине Стара Пазова“ 

Светосавска 11, Стара Пазова, ПИБ: 106286012 

Интернет страница: turizampazova.rs 

емаил: top@starapazova.eu,, 

Врста наручиоца: 

Класичан 

Врста поступка јавне набавке: 
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива 

Врста предмета јавне набавке : 

Услуге 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавка  је услуга oрганизовања фестивала 

занатског пива  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

Услуге пословних организација, 98111000 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци . 

Основ за примену преговарчког поступка и оправданост примене: Предмет 

јавне набавке број: 01/19 се спроводи у преговарачком  поступаку без објављивања 

позива  у складу са Чланом 36. ст. 1. тач. 2). Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15,) и Мишљењем Управе за јавне 

набавке број: 404-02-2963/19 од 02.07.2019. године 

  „Туристичка организација општине Стара Пазова“ има потребу за набавком 

oрганизовања фестивала занатског пива под називом „CRAFTWERK  који има за 

циљ промоцију пиварске сцене Србије , а како је може извршити само одређени 

понуђач (носилац искључивих ауторских права  права на организацију фестивала) 

исту спроводимо у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда. 

 

„Култур шок“ из Београда, адреса VII Сутјеска 11к/2, као регионални центар за 

развој и унапређење пројеката у области културе и туризма идејни је творац 

целокупне концепције фестивала CRAFTWERK што подразумева окупљање 

великог броја  занатских пивара , обезбеђивање брендираних штандова за 

промоцију и продају крафт пива, штандова за храну као и комплетну продукцију 



фестивала (поставка бине, конструкционих елемената крова бине, заштитне ограде, 

озвучење, раствета, техничара, помоћних радника, пратеће опреме, превоз технике 

и техниког особља) , музички програм за све дане трајања фестивала, декорацију, 

промо материјал (плакате, банере, радио рекламе, веб сајт и промоцију на 

социјалним мрежама). Организвањем оваквог типа манифестације Туристичка 

организација општине Стара Пазова проширује своју понуду, окупља велики број 

туриста и посетилаца, а исто тако поспешује развој и других грана привреде, 

пољопривреде, трговине и угоститељатва. Овом манифестацијом употпунила би 

своју туристичку понуду , а како виноградарство па тако исто и пиварство никао се 

не може одвојити од гастрономске понуде и туризма , самим тим овакав вид 

манифестације представља нови туритички ресурс који брендира општину Стару 

Пазову као незаобилазну туристичку дестинацију.  

 

Назив и адреса лица којима ће бити послат позив за подношење 

понуда: „Култур шок“ из Београда, адреса VII Сутјеска 11к/2, ПИБ: 110527978.  
      

 

Комисија  за јавну набавку ЈНППБОЈП 01/19 


