
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
23000 Зрењанин, Коче Коларова 68 

Тел. 023/ 523 160, тел/фаx: 023/ 523 161  

е-mail: office@visitzrenjanin.com 

web: www.visitzrenjanin.com 

Матични број: 08965633 

Текући рачун: 840-1205664-72  ПИБ: 109846434 

 

Број: 786/4 

Датум: 24.07.2019.г. 
 

 На основу  чл. 60 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 

68/15) Наручилац објављује 
 

Туристичка организација града Зрењанина, Зрењанин, ул. Коче Коларова бр.68 

 

Објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

  

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Туристичка организација града 

Зрењанина, Зрењанин, ул. Коче Коларова бр.68, www.visitzrenjanin.com 

2. Врста наручиоца: установа- локална самоуправа 

3. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне 

набавке бр. 2, је набавка услуге - Реализација манифестације „XX Банатске вредне руке“ 

услуге у области културе  извођење  програма оркестра „Ођила“, ОРН број: 92312250 - 

услуге других самосталних уметника 

5. Јавна набавка није обликована по партијама 

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за оцењивање понуда 

је најниже понуђена цена. 

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 

документација доступна: Конкурсна документација се може преузети са Портала управе 

за јавне набавке, са интернет странице наручиоца www.visitzrenjanin.com или се 

преузимање може извршити у просторијама Туристичке организације града Зрењанин, 

Зрењанин, ул. Коче Коларова бр. 68 у времену од 07,00 до 15,00 часова. 

8. Начин подношења понуде и рок: Понуде се сачињавају према упутству наручиоца и са 

траженом документацијом достављају на адресу наручиоца: Туристичка организација 

града Зрењанина, Зрењанин, ул. Коче Коларова бр.68  у запечаћеној коверти са назнаком 

,,Понуда за јавну набавку услуга у области културе - реализација манифестације 

„XX Банатске вредне руке“ - извођење  програма оркестра „Ођила“ бр. 2 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте потребно је назначити пун назив, адресу и контакт 

телефон понуђача. Понуде се достављају до дана 01.08.2019. године. Благовременом се 

сматра понуда која је примљена код наручиоца до 13,00 часова последњег дана истека 

рока, без обзира на начин како су послате. 

http://www.visitzrenjanin.com/
http://www.visitzrenjanin.com/


9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће надлежна 

комисија наручиоца истог дана у 13,30 часова, у просторијама Наручиоца: Туристичка 

организација града Зрењанина, Зрењанин, ул. Коче Коларова бр.68. 

10. Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, 

комисији наручиоца подносе заведено, датирано и оверено пуномоћје за  учешће у 

поступку отварања понуда.  

11. Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора или обустави поступка,  наручилац 

ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

12. Лице за контакт: Особа за контакт је Синиша Тешић, бр. тел. 023 523-160, e mail: office@ 

visitzrenjanin.com  

 

 

 

 

 

        Туристичка организација града Зрењанина 

       Директор 

 

       _____________________________ 

       Зоран Љуботина, дипл. економиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

mailto:office@zrenjaninturizam.rs
mailto:office@zrenjaninturizam.rs

