
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text5: Набавка услуге организовања манифестације „Госпојина 2016“ у Новом Бечеју – ангажовање извођача музичког програма, која ће се одржати у периоду од  26.08. до 28.08.2016. године, од пружаоца услуге: Music company „TOP - TON“ Зрењанин, Народне омладине 1. , на основу чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама Назив и ознака из општег речника набавке: Уметничке услуге – 92312000;
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	Text7: чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)Општина Нови Бечеј традиционално организује манифестацију „Госпојина“ у Новом Бечеју, која као таква представља једну од четири најквалитетнијих и најпосећенијих манифестација у Републици Србији.Досадашњу традицију и постигнути углед манифестације, је могуће постићи и очувати само квалитетним и атрактивним програмом манифестације.У остваривању наведеног, Општина Нови Бечеј организује манифестацију „Госпојина 2016“ у Новом Бечеју у времену од 26.08. до 28.08.2016. године, те у том смислу има потребу да ангажује пружаоца услуге који може да обезбеди учешће реномираних извођача музичког програма, који изводе музику различитих жанрова, која је популарна за све генерације и различите музичке укусе, и које Наручилац жели да наступе на манифестацији, и то: Саша Матић и групе "Гарави сокак", "Забрањено пушење", "Прљаво казалиште" и "Lexington".     С обзиром на наведено, Општина Нови Бечеј као наручилац, за реализацију предметне набавке позива  Music company „TOP - TON“ Зрењанин, Народне омладине 1. као понуђача који то може да реализује, односно који може да реализује услугу организовања манифестације "Госпојина 2016" - ангажовањем наведених реномираних извођача музичког програма, јер је наведени понуђач носилац искључивих права за заступање и преговарање у име и за рачун оних извођача који ће учествовати на манифестацији „Госпојина 2016“, односно понуђач је од свих извођача музичког програма које Наручилац жели да наступе на манифестацији, добио овлашћење са искључивим правом заступања и преговарања у име и за рачун извођача на територији Републике Србије, а ради организовања концерaта на манифестацији"Госпојина 2016", те Наручилац  покреће  преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. 
	Text8: Music company „TOP - TON“ Зрењанин, Народне омладине 1. , јер је наведени понуђач носилац искључивих права за заступање и преговарање у име и за рачун оних извођача који ће учествовати на манифестацији „Госпојина 2016“.
	Text9: Пoдношење понуде са варијантама није допуштено;


