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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-80/2019 

Датум: 30.7.2019. године  

Београд, Његошева 77   

 

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број                     

920-193/2019-VIII и Решења о образовању комисије број 920-194/2019-VIII,  

објављује се: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   П О К Р Е Т А Њ У   П О С Т У П К А 

 

Назив наручиоца: Градска општина Врачар 

 

Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/ 

 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

 

Врста поступка јавне набавке:  

 

Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда 

 

Врста предмета: Услуга  

 

Опис предмета набавке, односно назив и ознака из Општег речника набавкe:  

 

Услугa реализације “Летње позоришне сцене на Каленићу“ (Назив и ознака из Општег речника 

набавки: Услуге у области рекреације, културе и спорта, 92000000). 

 

Основ за примену преговарачког поступка:  

 

Члан 36. став 1. тачка 2) Закона: 

Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога 

повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач. 

 

Подаци који оправдавају његову примену: 

 

Пројекат „Летња позоришна сцена на Каленићу“ подразумева извођење четири позоришне 

представе: „Кишобран за двоје“, „Чудна шума“, „Вук и три прасета“ и „Генерална проба“. 

 

Према изјави ДРАМСКИ СТУДИО „БИС“ је власник ауторских обрада ових представа, односно 

песама и аранжмана песама који се у њима изводе, као и адаптације текста, режије и других 

елемената специфичних за њихово извођење.  

 

Такође, према достављеним уговорима, глумци Миљан Прљета, Бојана Тушуп и Сандра Јанковић 

своје ауторско дело извођења ових представа врше искључиво за ДРАМСКИ СТУДИО „БИС“. 

 

 

http://www.vracar.org.rs/
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Назив и адреса лица којем ће бити послат позив за подношење понуда: 

 

 „ДРАМСКИ СТУДИО БИС“, Бојана Тушуп ПР, Београд, Лепосаве Михаиловић 77, МАТИЧНИ 

БРОЈ: 62228253, ПИБ: 106740897. 


