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Наручилац: 
Установа С.Т.Ц. „Бајина Башта“ 

Бајина Башта 

Адреса: Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2 

Број: 311/18 

Датум: 13.07.2018. године 

 

 На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Установа спортско туристички центар „Бајина Башта“ 

Бајина Башта, објављује следеће: 

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

о закљученом уговору за преговарачки поступак без објављивања позива  

за подношење понуда број 02/18  

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Установа спортско туристички 

центар „Бајина Башта“ Бајина Башта, 31250 Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића 

бр. 34/2; http://www.taradrina.com;  

 

2. Врста наручиоца: Установа; 

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

бр. 02/18 – Услуге ангажовања музичког уметника Светлане Ражнатовић у оквиру 

реализације манифестације „Мост Фест“ у оквиру Дринске регате 2018;  

Назив и ознака из ОРН: 92312130 - Услуге музичких састава. 

4. Процењена вредност: 3.333.333,33 динара без ПДВ-а; 

5. Уговорена вредност: 3.333.333,33 динара без ПДВ-а, односно 4.000.000,00 динара са 

ПДВ-ом; 

 

6. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“; 

 

7. Број примљених понуда: 1 (једна); 

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је 3.333.333,33 динара 

без ПДВ-а, најнижа понуђена цена је 3.333.333,33 динара без ПДВ-а; 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена 

цена код прихватљивих понуда је 3.333.333,33 динара без ПДВ-а, најнижа понуђена цена 

код прихватљивих понуда је 3.333.333,33 динара без ПДВ-а; 

 

10. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26. јун 2018. године; 
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11. Датум закључења уговора: 09. јул 2018. године; 

 

12. Основни подаци о добављачу: Предузеће за музичку продукцију „CECA MUSIC“, 

д.о.о. Београд (Врачар), ул. Господара Вучића бр. 189, ПИБ: 103413054, Матични број: 

17563815; 

 

13. Период важења уговора: до окончања предметног посла. Услуге које су предмет 

јавне набавке вршиће се дана 20.07.2018. године са почетком у 21:30 часова, у трајању 

од најмање два сата. 

 

14. Околности које представљају основ за измену уговора: нема; 

 

15. Лице за контакт: Бојан Нешковић, електронска пошта: stcbbasta@gmail.com;   

 

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки;  

- на интернет страници наручиоца: 

 http://www.taradrina.com 

- а/а 

 

 

У Бајиној Башти, 

дана 13.07.2018. год. 
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