
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: * назив из ОРН: ОРН: Услуге других самосталних уметника ознака из ОРН:    * ознака из ОРН: 923122502. Опис - назив набавке:   Предмет набвке су услуге на организацији новогодишњег концерта на Краљевом Тргу на Златибору, за дочек Нове 2015.године. У оквиру новогодишњег концерта наступиће поп музички уметник Здравко Чолић.
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	Text7:   Примена члана 36. став 1. тачка 2. Сагласно мишљењу Управе за јавне набавке бр. 404-02-4489/14 од 25.12.2014. године. Организација Новогодишњег концерта на Краљевом Тргу на Златибору је традиционална манифестација, која се непрекидно организује у последњих 15 година. На основу Одлуке општинског Већа од 17.12.2014. године Председник Општине Милан Стаматовић и директор Туристичке Организације Златибор  Арсен Ђурић овлашћени су да у оквиру законских оквира отпочну преговоре са истакнутим естрадним уметником Здравком Чолићем, иза кога је преко 45 година бриљантне музичке каријере. Ангажовање овог врсног музичког уметника за наступ на Новогодишњем концерту, вишеструко би допринело афирмацији и промоцији једног од највећих зимских туристичких локалитета. Имајући у виду досадашњу посећеност ове планинске лепотице, на дочеку Нове Године на Краљевом Тргу, према  процени Туристичке Организације Златибор  овом концерту присуствовало би око 50.000 људи, како туриста смештених на Златибору, тако и становништва из околних градова као што су Ужице, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Пожега и Чачак. Имајући у виду да Златибор располаже са око 20.000 лежајева у хотелима, одмаралиштима и домаћој радиности, организација концерта на ком би наступио познати и признати уметник, односно једна од  највећих музичка звезда са ових простора, чија популарност не познаје границе, допринела би повећаном броју гостију из земаља окружења. Самим тим знатно би се увећали приходи како локалне самоуправе, тако и свих хотелских и угоститељских објеката и предузетничких радњи.Из свега напред наведеног може се утврдити да је организација концерта за дочек Нове Године 2015. на Краљевом Тргу на Златибору, од вишеструког значаја, те Вас молимо да нам издате позетивно мишљење, како бисмо започели поступак преговарања.
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