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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-94/2019 

Датум: 11.9.2019. 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                     

920-226/2019-VIII и Решења о образовању комисије број 920-227/2019-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 пројекта „Царевац на Врачару“ (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: 

 

Реализацијом пројекта „Царевчеви на Врачару“ на Врачару, омогућава се доступност Царевчеве 

музике великом броју грађана и истицање значаја дела Властимира Павловића Царевца за очување 

уметничке народне баштине и одрживост сећања на њега као „заљубљеника Врачара“. 

 

Пројекат представља ревију, према утврђеном сценарију, уметника виолине и певања и одржавала 

би се у оквиру манифестације „Дани европске баштине“ на Врачару. Трајање је један дан. 

 

Мирјана Дробац, као стручно лице за заоставштину и музику Властимира Павловића Царевца, 

аутор је сценарија за наведену ревију, а према уговору који је достављен, „NOVA AUDIO 

VISUAL“, МОМЧИЛО ЈЕЛИСАВЧИЋ ПР, УЖИЦЕ, МАТИЧНИ БРОЈ: 64217330, ПИБ: 109502785 

је склопио ексклузивни уговор са Мирјаном Дробац, те је једини који може извршити ову услугу.  

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

 

„NOVA AUDIO VISUAL“, МОМЧИЛО ЈЕЛИСАВЧИЋ ПР, УЖИЦЕ, МАТИЧНИ БРОЈ: 64217330, 

ПИБ: 109502785. 


