
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА“ 

улица Светосавска 11, Стара Пазова 

број: 389 

датум:11.07.2019. 

 

 

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке број. 404-02-2963/19 од 02.07.2019., 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНППБОЈП 01/19 деловодни број 382_Од 

08.07.2019. и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНППБОЈП 01/19 деловодни 

број 383 Од 08.07.2019.,  Наручилац „Туристичка организација општине Стара 

Пазова“ упућује: 

 

П О З И В 
 

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

ДА  ДОСТАВИ  ПОНУДУ 
 

За јавну набавку услуга – oрганизовање фестивала занатског пива, редни број набавке 

ЈНППБОЈП 01/2019 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношењем 

понуда, , сходно члану 36. став 1. тачка 2. 

 

Услови за учешће у поступку  јавне набавке радова – oрганизовање фестивала занатског пива, 

редни број набавке ЈНППБОЈП 01/2019.одређени су конкурсном документацијом . 

Спровођење поступка ЈНППБО редни број : 01/2019 сходно члану 36. став 1. Тачка 2 

неопходно је спровести због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке 

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

одређени понуђач . 

„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) намеравамо исту спровести 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.  

Обзиром да предметну услугу због разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку 

може извршити само одређени понуђач  Управа за јавне набавке јe дала позитивно Мишљење 

број: 404-02-2963/19 од 02.07.2019. године, да је у овом случају основана примена 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописаног чланом 36. 

став 1. тачка 2. ЗЈН.  

 

Начин преузимања позива: Позив за достављање понуде се може преузети на  Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца : turizampazova.rs 

Начин подношења понуде: Понуда се   подноси се у затвореној коверти или кутији, затворене 

на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу утврдитида се први 

пут отвара. Понуда  се доставља лично преко писарнице (радно време писарнице је од 

понедељка до петка од 08.00 до 15.00 часова) или поштом на адресу: 

„Туристичка организација општине Стара Пазова“ 

Светосавска 11, Стара Пазова са назнаком: „Понуда за  ЈНППБОЈП 01/2019 – НЕ 

ОТВАРАТИ“ 

На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за контакт. 

 

Рок за подношење допуне понуде: Рок за подношење допуна понуде је 22.07.2019. године до 

08.30 часова. Благовремена допуна понуде је она која је примљена од стране Наручиоца до 

22.07.2019.. године до 08.30 часова. Неблаговремена допуна понуде неће бити разматране и 

неотворене ће се вратити понуђачу. 

Место, време и начин отварања допуне понуде: Јавно отварање допуна понуде обавиће се у 

просторијама „Туристичка организација општине Стара Пазова“Светосавска 11, Стара Пазова, 

последњег дана рока за подношење понуда  22.07.2019.. године  у 9:00 часова. 

Критеријум за доделу уговора: 

Најнижа понуђена цена  

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуде: Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања допуна понуде уз 

прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању допуне понуде, а које 

се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писмено 

овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности. 

Преговарање: Одмах по спроведеном поступку отварања допуна понуда спровешће се 

поступак преговарања. Пре поступка преговарања овлашћени представници понуђача, предају 

Комисији за јавну набавку писана овлашћења понуђача, којим се овлашћују да могу 

преговарати о елементу који је предмет преговарања, издата на меморандуму понуђача, 

заведена и оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање понуђача. 

Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се приступити 

непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који су доставили понуду. 

Преговарање ће се вршити у два круга, усменим изјашњавањем понуђача према редоследу 

приспећа понуда . Представник понуђача мора предати службенику овлашћење за 

преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. Ако овлашћени 

представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном 

ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. У поступку преговарања не може се 

понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.  

 
 

                                                                                               Комисија за за  ЈНППБОЈП 01/2019 

 


