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К у р ш у м л и ј а  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда 

1. Назив, адреса и интернет адреса Наручиоца: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 

КУРШУМЛИЈА, ул. Палих бораца број 15, 18430 Куршумлија, www. tokursumlija.rs  

2. Врста предмета набавке: услуге. 

3. Опис предмета набавке: Концерт поп музике извођача Lexington Bend са пратећим 

оркестром, 

4. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 92312100 Забавне услуге 

позоришних продуцената, музичких група, музичких састава и оркестара.. 

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

Преговарачки поступак без објављивања позива, сагласно члану 36. став 1. тачка 2) ЗЈН спроводи 

се из разлога што због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из 

разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени 

понуђач, у складу са позитивним мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-2771/19 од 

18.6.2019.године. 

Сходно Овлашћењу којим је извођач којим је извођач Lexington Bend овластио фирму Лалевић Бор – 

Камарад Продукација доо из Београда, ул. Краљице Катарине број 26, да може у њихово име и за 

интерес  учествије у поступцима јавне набавке и закључије уговоре са осталим општинама, 

организацијама и трећим лицима који имају за предмет услугу извођења слоистичких концерата од 

стране групе Lexington Ben и Овлашћењем којим је овлашћена фирма Лалевић Бор – Камарад 

Продукација доо из Београда овластила Жарка Јанковића ПР Извођачка уметност „ФРУЛА“, ул. 

Јакшићева број 18, 31000 Ужице да може једино он, у име извођача поднети понуду и закључити 

Уговор за ангажовање на манифестацији „Културно лето 2019“ у Куршумлији. 

 

6.Позив за подношење понуда наручилац доставља: Жарко Јанковић ПР Извођачка уметност 

„ФРУЛА“, ул. Јакшићева број 18, 31000 Ужице. 

 

7.Лице за контакт: tokursumlija@open.telekom.rs,  сваког радног дана (понедељак – петак), од 7:00 

до 15:00 часова. 
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