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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон о јавним набавкама) и члана 6. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 250 од 25. маја 2018. године и 

Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, 

број 250/1 од 25. маја 2018. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале 

вредности (у даљем тексту: Комисија за јавну набавку) припремила је:  
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

 

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

Завод за културу Војводине, Нови Сад, Војводе Путника 2  

Интернет страница: www.zkv.rs  

 

1.2. Наручилац спроводи поступак јавне набавке мале вредности ради закључења Уговора о 

јавној набавци, а у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

1.3. Предмет ЈНМВ  3/2018 је набавка услуге у области културе, услуга концертних наступа 

гудачког камерног оркестра према приложеној спецификацији.  

 

1.4. Контакт  

Завод за културу Војводине, Нови Сад, Војводе Путника 2  

Додатне информације  могу се добити сваког радног дана од 10:00–14:00 часова на телефон 

021/ 4754-128, zdravoumartini@gmail.com 

Особа за контакт:Светозар Нешић,члан Комисије за јавну набавку. 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Опис предмета набавке:  
 

Предмет ЈНМВ бр 3/2018  је набавка услуге у области културе, услуга наступа гудачког 

камерног оркестра према приложеној спецификацији.  

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  
Ознака из општег речника набавке: услуге у области рекреације, културе и спорта, ОРН 

92000000.  

 

 

Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из 

општег речника набавке:  
Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГЕ   
                 у поступку  ЈНМВ бр:  3/18 

  

 

Концерт бр. 1 

Јун 2018. 

Музика савремених српских композитора  

гудачки оркестар и солиста 

Нови Сад, реприза Панчево 

 

Концерт бр. 2 

Август 2018. 

Музика из друге половине 20. века 

гудачки оркестар и солисти 

Нови Сад, реприза Зрењанин 

 

Концерт бр. 3 

Октобар 2018.  

Музика из друге половине 20. века  

гудачки оркестар и солисти 

Нови Сад, реприза Темишвар 

 

Концерт бр. 4 

Децембар 2018.  

Нова дела младих композитора из Војводине  

гудачки оркестар 

Нови Сад, реприза Суботица 

 

Репертоар на свим концертним наступима ће бити у трајању 1 сат и 30 минута  

Под концертом се подразумева ангажовање аутора/извођача у оквиру пројекта Музичка сцена 

Војводине према усвојеном програму, укључујући диригента и солисте, као и обезбеђивање 

свих инструмената и опреме за концертне наступе  

Понуда обухвата и право Наручиоца снимања концерата у видео и аудио формату 

Понуда обухвата и трошкове смештаја и исхране извођача на концертним наступима  

Понуда обухвата и трошкове превоза извођача и транспорт опреме за потребе концерата 

Понуда обухвата све друге евентуалне трошкове програма у складу са понудом коју је 

Понуђач доставио, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из 

члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).  

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  
– да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

– да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  

– да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Понуђач мора да испуњава додатне услове сагласно члану 76. Закона:  
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1) да располаже неопходним пословним капацитетом и то:  

– да је понуђач у претходним (2015, 2016. и 2017. години) одржавао коцерте са програмом 
класичне  и савремене музике  

2) да располаже неопходним кадровским капацитетом:  

-  да у свом саставу има најмање 24 музичара (14 виолина, 4 виоле, 4 виолончела и 2 

контрабаса) 

- да чланови оркестра имају вишегодишње искуство (најмање 3 године) наступања на 

концертима класичног и савременог репертоара 

 

4.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).  

Подизвођач испуњава обавезне услове тако што доказује:  
– да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

– да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре, као и  

– да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  
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4.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. 

тачка 1), 2) и 4) а додатне услове испуњавају заједно.  

Сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове тако што доказује:  
– да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

– да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре, као и  

– да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.  

 

 

4.5. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова 

из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној 

документацији, доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене 

Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Саставни део конкурсне 

документације је Образац наведене изјаве, који понуђач треба да попуни, потпише и 

овери печатом (Образац бр. 6).  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем испуњеност обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној 

документацији, доказује се достављањем Изјаве којом подизвођач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене 

Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Уколико понуђач 

наступа са више подизвођача, образац наведене Изјаве треба умножити у довољном броју 

примерака. Саставни део конкурсне документације је Образац наведене изјаве, који 

подизвођач треба да попуни, потпише и овери печатом (Образац бр. 7) 

Уколико понуду подноси група понуђача испуњеност обавезних услова из члана 75. став 

1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, 

доказује се достављањем Изјаве којом сваки понуђач из групе понуђача под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове утврђене 

Законом о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Саставни део конкурсне 

документације је Образац наведене изјаве, који сваки понуђач из групе понуђача треба да 

попуни, потпише и овери печатом. У овом случају образац наведене Изјаве треба 

умножити у довољном броју примерака (Образац бр. 8), додатне услове испуњавају 

заједно.  
Услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач доказује писаном Изјавом 

датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је саставни део 

ове Конкурсне документације (Образац бр. 12). Наручилац може пре доношења Одлуке о 

додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид:  

1) снимке, програме или плакате са одржаних концерата у претходним (2015, 2016. и 2017. 

години)  

2)  -списак чланова оркестра  

      - биографије најмање 4 члана оркестра 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа.  

Нaручилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву пoнуду зaтo штo нe сaдржи дoкaз oдрeђeн 

oвим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaч нaвeo у пoнуди интeрнeт 

стрaницу нa кojoj су трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.  

Aкo пoнуђaч имa сeдиштe у другoj држaви, нaручилaц мoжe дa прoвeри дa ли су 

дoкумeнти кojимa пoнуђaч дoкaзуje испуњeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe 

нaдлeжних oргaнa тe држaвe.  

Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe нe издajу дoкaзи из члaнa 77. Закона о 

јавним набавкама, пoнуђaч мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд 

кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм, 

jaвним бeлeжникoм или другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке 

о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописан начин.  

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће 

податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се 

спроводи поступак јавне набавке.  

 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 

5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или 

написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део Конкурсне документације.  

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.  

Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:  
Понуде са припадајућом документацијом се подносе у затвореној коверти или кутији на 

адресу наручиоца: Завод за културу Војводине, 21101 Нови Сад, Војводе Путника 2, са 

обавезном назнаком на лицу коверте којој је на предњој страни написан текст: „Понуда за 

јавну набавку ЈНМВ 3/2018 – ''НЕ ОТВАРАТИ'', поштом или лично. На полеђини коверте 

обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и име и презиме лица за 

контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт. Понуде морају 

бити у целини припремљене у складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуда 

се сачињава на српском језику, а цена се изражава у динарима, и иста мора бити фиксна 
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тј. не може се мењати. Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у 

преузете оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације, који морају 

бити потписани и оверени печатом овлашћеног лица. Измена било ког обрасца није 

дозвољена и понуде са измењеним обрасцима ће бити одбијене. Код сачињавања понуда, 

Понуђачи се морају придржавати упутстава и захтева из конкурсне документације. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Рок за подношење понуда је 5. јун 2018. године до 10,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 5. јун 2018. 

године до 10,00 часова. Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се 

неотворене вратити понуђачу. 

 

Место, време и начин отварања понуда:  

 

Јавно отварање понуда извршиће се дана 5. јуна 2018. године у 10,30 часова у Заводу за 

културу Војводине, Нови Сад, Војводе Путника 2. 

Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача.  

Овлашћење за присуствовање јавном отварању понуда мора бити потписано, заведено и 

оверено печатом понуђача.  

Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од 

стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, 

обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача - члана групе који ће 

бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 

пред наручиоцем. Ако понуђач учествује са подизвођачем, обрасце попуњава, оверава и 

потписује овлашћено лице понуђача.  

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 

накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.  

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни конкурсну 

документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је 

дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

 

5.3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ 

ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ 

ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА  
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 

5.4. КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки 

oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe, кao и oбjaвљивaњeм oд 

стрaнe нaручиoцa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.  

Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaручиoцa или пoнуђaчa 

путeм eлeктрoнскe пoштe, стрaнa кoja je извршилa дoстaвљaњe дужнa je дa oд другe 

стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, штo je другa стрaнa дужнa 

и дa учини кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je извршeнo дoстaвљaњe.  
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5.5. СПИСАК ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави и:  

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 

76 Закона, за понуђача (Образац 6. који је саставни део конкурсне документације); 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 

Закона, за подизвођача (Образац 7. који је саставни део конкурсне документације који 
достављају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем);  

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 

76 Закона, за сваког од понуђача из групе понуђача (Образац 8. који је саставни део 

конкурсне документације који достављају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду);  

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача – потписан и оверен 

од стране свих понуђача из групе понуђача.  

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац 9. који је саставни део 

конкурсне документације);  

- Модел уговора попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и 

потписан на последњој страни модела уговора, чиме потврђује да прихвата елементе 

модела уговора.  

- У случају подношења понуде са подизвођачима, у моделу уговора морају бити наведени 

сви подизвођачи (Модел уговора је саставни део конкурсне докуменатције);  

- У случају подношења заједничке понуде сви понуђачи из групе понуђача морају бити 

наведени у моделу уговора. (Модел уговора је саставни део конкурсне докуменатције);  

Прилог 1-техничке карактеристике и опис услуге  уз Модел уговора попуњен, 
потписан и печатом оверен образац. 

- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о независној понуди (Образац 11. 

који је саставни део конкурсне документације);  

- попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 

75. став 2. Закона о јавним набавкама (Образац 12. који је саставни део конкурсне 
документације);  

- Понуда може да садржи попуњен, печатом оверен и потписан образац Трошкови 

припремања понуде. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак 

јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди (Образац 13. који је саставни део конкурсне документације).  

 

5.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

5.7. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, 

поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Завод за културу Војводине, 21101 Нови 

Сад, Војводе Путника 2. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, 

допуна или опозив, као и предмет и редни број јавне набавке.  
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5.8. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.  

 

5.9. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА  
Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат 

укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће 

се извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач 

поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.  

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Понуђач, односно давалац услуге у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 

из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача.  

Давалац услуге не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац 

претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију 

надлежну за заштиту конкуренције.  

Давалац услуге може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 

то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца.  

 

5.10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група понуђача.  

Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и 

прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:  

1) пoдaткe o члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и 

кojи ћe зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм и  

2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у извршeњу угoвoрa.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

 

5.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

И ДРУГО  
Начин плаћања: уплата на рачун понуђача.  

Рок плаћања: по издатим фактурама.  

Рок важења понуде: обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет) 

дана од дана отварања понуде.  

Авансно плаћање није дозвољено. 

 

5.12. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ  
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза. Цена је фиксна. Цену мора 

формирати тако да обухвати све трошкове које понуђач има у предметној набавци. 

Плаћање ће се вршити на основу рачуна који издаје понуђач у свему и на начин и 

условима утврђеним уговором.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које 

сматра меродавним.  

 



Јавна набавка услуге у области културе, услуга наступа гудачког камерног оркестра , 
ЈНМВ 3/2018, страна 11 од 28 
 

 

5.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
Наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења.  

 

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА  
Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe 

инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, при чeму мoжe дa укaжe 

нaручиoцу и нa eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj 

дoкумeнтaциjи, нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудe.  

Нaручилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви нa 

Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници.  

Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити 

искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Завод за културу Војводине, 

21101 Нови Сад, Војводе Путника 2, или путем електронске поште e-

mail:zdravoumartini@gmail.com са обавезном назнаком: „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале 

вредности - услуге у области културе, услуга концертног наступа гудачког камерног 

оркестра ЈНМВ 3/2018“.  

 

5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

 

5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа понуђена цена.  

 

5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор за 

предметну набавку ће се доделити понуђачу чијa понуда је прва примљена и заведена код 

наручиоца.  

 

5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. Образац 12 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Закона о јавним набавкама.  

 

5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

5.20. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт, 

oднoснo зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo oквирнoг 
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спoрaзумa у кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa 

прeтрпи штeту збoг пoступaњa нaручиoцa прoтивнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa (у дaљeм 

тeксту: пoднoсилaц зaхтeвa).  

Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe нaручиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa 

Рeпубличкoj кoмисиjи.  

Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив 

свaкe рaдњe нaручиoцa, oсим aкo Зaкoнoм о јавним набавкама ниje другaчиje oдрeђeнo.  

Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa 

пoднoшeњe пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je 

примљeн oд стрaнe нaручиoцa нajкaсниje три дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, 

бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa и укoликo je пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa члaнoм 63. стaв 

2. Зaкoна о јавним набавкама укaзao нaручиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, a 

нaручилaц истe ниje oтклoниo. 

Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдњe кoje нaручилaц прeдузмe прe истeкa 

рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из члaна 63. стaв 3. Зaкoна о јавним 

набавкама, смaтрaћe сe блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa 

пoднoшeњe пoнудa.  

Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa je 

пeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.  

Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa прeдузeтe у пoступку 

jaвнe нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa њeгoвo 

пoднoшeњe прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa из ст. 3. и 4. члaнa 149. Зaкoна о јавним 

набавкама, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.  

Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa oд стрaнe 

истoг пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa зa кoje je 

пoднoсилaц зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoшeњa прeтхoднoг зaхтeвa.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у износу од 60.000 динара. 

  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна о јавним 

набавкама, прихватиће се:  

1.) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Зaкoна о јавним набавкама која 

садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога.  

(3) износ таксе из члана 156. Зaкoна о јавним набавкама чија се уплата врши;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2.) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1.  
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3.) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава);  

4.) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом. 

 

5.21. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
Нaручилaц мoжe зaкључити угoвoр o jaвнoj нaбaвци, нaкoн дoнoшeњa oдлукe o дoдeли 

угoвoрa, aкo у рoку прeдвиђeнoм oвим зaкoнoм ниje пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa или je 

зaхтeв зa зaштиту прaвa oдбaчeн или oдбиjeн.  

Нaручилaц мoжe и прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa зaкључити 

угoвoр o jaвнoj нaбaвци aкo je пoднeтa сaмo jeднa пoнудa.  

Нaручилaц je дужaн дa угoвoр o jaвнoj нaбaвци дoстaви пoнуђaчу кojeм je угoвoр дoдeљeн 

у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa прoтeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa.  

Aкo нaручилaц нe дoстaви пoтписaн угoвoр пoнуђaчу у наведеном рoку пoнуђaч ниje 

дужaн дa пoтпишe угoвoр штo сe нeћe смaтрaти oдустajaњeм oд пoнудe и нe мoжe збoг 

тoгa снoсити билo кaквe пoслeдицe, oсим aкo je пoднeт блaгoврeмeн зaхтeв зa зaштиту 

прaвa.  

Aкo пoнуђaч кojeм je дoдeљeн угoвoр oдбиje дa зaкључи угoвoр o jaвнoj нaбaвци, 

нaручилaц мoжe дa зaкључи угoвoр сa првим слeдeћим нajпoвoљниjим пoнуђaчeм.  

 

 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности:  

1. Светозар Нешић, члан с.р. 

1. Mилица Разуменић, члан с.р.  

2. Нина Урукало, члан с.р.  

4. Мирко Себић, заменик члана с.р.  

5. Јована Радукин, заменик члана с.р.  

6. Oливера Маринков, заменик члана с.р.  
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОНУЂАЧА  

у поступку ЈНМВ 3/2018  
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  

 

 

И  З  Ј  А  В  У 
 

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке 

мале вредности –услуге у области културе, услуга концертног наступа гудачког камерног 

оркестра, ЈНМВ  3/2018, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 

76. Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, и то:  

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);  

Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом и то:  

- у претходним годинама (2015, 2016. и 2017.) одржавао коцерте са програмом класичне  и 

савремене музике  

- располаже неопходним кадровским капацитетом:  

- у свом саставу има најмање 24 музичара (14 виолина, 4 виоле, 4 виолончела и 2 контрабаса) 

- да чланови оркестра имају вишегодишње искуство (најмање 3 године) наступања на 

концертима класичног и савременог репертоара 

                                                                              

Датум: ____________________  

 

 

    

Место: ____________________  

 

                                                                                                        Понуђач 

                                                                            М.П.  

 

                                                                                          _________________________ 

                                                                                         потпис овлашћеног лица понуђача  
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА  

у поступку ЈНМВ  3/2018 

  

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  

 

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

Подизвођач ____________________________________________ у поступку јавне набавке 

мале вредности – набавка услуге у области културе, услуга концертног наступа гудачког 

камерног оркестра, ЈНМВ  3/2018, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 

4) Закона о јавним набавкама, и то:  

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).  

 

 

 

Датум: ____________________                          Подизвођач:  

Место: ____________________  

                                                               М.П.  

                                                                            _______________________________ 

                                                                            потпис овлашћеног лица подизвођача  

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА СВАКОГ ОД ПОНУЂАЧА 

ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

у поступку ЈНМВ  3/2018  
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  

 

 

И З Ј А В У 
 

 

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке 

мале вредности – набавка услуге у области културе, услуга концертног наступа гудачког 

камерног оркестра, ЈНМВ 3/2018, испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) 

Закона о јавним набавкама, наведених у конкурсној документацији, и то:  

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);  

 

- Понуђач испуњава и следеће додатне услове:  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________ 

  

 

 

 

 

Датум: ____________________  

 

 

 

 

 

                                     Понуђач:  

Место: ____________________  

                                                                             М.П.    ____________________________ 

                                                                                         потпис овлашћеног лица понуђача  

 

Напомена: Достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У случају 

подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове док додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно. Уколико понуду 

подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у 

довољном броју примерака и попуни за сваког члана из групе понуђача (као и за носиоца 

посла групе понуђача). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

за ЈНМВ 3/2018 –услуге у области културе, услуга концертног наступа гудачког камерног 

оркестра. Упућујемо вам понуду за јавну набавку услуге у области културе, услуга 

концертног наступа гудачког камерног оркестра, у свему према захтевима из конкурсне 

документације.  

Понуду дајемо: (заокружити)  

 

 

а) самостално  б) заједничка понуда  в) понуда са подизвођачем 

 

 

 

1.  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

________________________________________  

2. Адреса седишта: 

________________________________________________________________  

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: _________________________________  

5. Контакт особа: __________________________________________  

6. Представник понуђача: ___________________________________  

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________  

9. Број рачуна и назив пословне банке:_________________________________________ 

 

 

 

2.  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

________________________________________  

2. Адреса седишта: 

________________________________________________________________  

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: __________________________  

5. Контакт особа: __________________________________________  

6. Представник понуђача: ___________________________________  

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________  

9. Број рачуна и назив пословне банке:________________________________________  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

______________________________________  

2. Адреса седишта: 

______________________________________________________________  

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ______________________________  

5. Контакт особа: __________________________________________  

6. Представник понуђача: __________ 

7. Број телефона:_______________  
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8. E-mail: ____________________________________________  

9. Број рачуна и назив пословне банке: ____________________________________________  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: 

________________________________________  

2. Адреса седишта: 

________________________________________________________________  

3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ______________________________  

5. Контакт особа: __________________________________________  

6. Представник понуђача: ___________________________________  

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________  

9. Број рачуна и назив пословне банке: ____________________________________________  

 

3.  

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА  
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: 

______________________________________  

2. Адреса седишта: __________________________________________  

3. П И Б: _____________________  

4. Матични број: _____________________________________  

5. Контакт особа: __________________________________________  

6. Представник подизвођача: ___________________________________  

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________  

9. Број рачуна и назив пословне банке:____________________________________________  

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

___________________________________________________________________________  

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: 

______________________________________  

2. Адреса седишта: __________________________________________  

3. П И Б: _____________________  

4. Матични број: _____________________________________  

5. Контакт особа: __________________________________________  

6. Представник подизвођача: ___________________________________  

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________  

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

________________________________________________  

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: ____________ 

_______________________________________________________________________  

1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: 

___________________________________________________ 
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2. Адреса седишта: __________________________________________  

3. П И Б: _____________________  

4. Матични број: _____________________________________  

5. Контакт особа: __________________________________________  

6. Представник подизвођача: ___________________________________  

7. Број телефона:_______________  

8. E-mail: ____________________________________________  

9. Број рачуна и назив пословне банке: 

________________________________________________  

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи 

___________ %. Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_______________________________________________ 
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OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  

 

Табела: 

Ред. 

број 

    Услуга 

 
Услуге у области културе, услуга концертног наступа 

гудачког камерног оркестра у динарима, без ПДВ-а  
 

1. Концерт бр. 1 

 

 

2. Концерт бр. 2  

 

 

3. Концерт бр. 3 

 

 

 

4. Концерт бр. 4 

 

 

5.  Укупна цена услуге,  

без ПДВ –а (1+2+3+4) 
 

 

1) Под редним бројем 1,2,3,4 – уписује се појединачна цена услуге у области 

културе,услуга концертног наступа гудачког камерног оркестра у динарима, без ПДВ-а  

 

2) Под редним бројем 5. –уписује се укупна цена услуге у области културе, услуга 

концертног наступа гудачког камерног оркестра у динарима, без ПДВ-а (Р. бр. од 

1+2+3+4), у динарима, без ПДВ-а 
 

 

Рок важења понуде је _____  дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од 

30 дана).  

 

Место и датум  __________________ ___________________  
 

 

                    М.П.                                                                                     Понуђач  

 

        _________________________ 

                                                                                                         Потпис овлашћеног лица 

 

 

 
 

НАПОМЕНА: Образац понуде овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери 

печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац 

понуде потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из 

групе понуђача. 
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10. МОДЕЛ УГОВОРА  

о јавној набавци  ЈНМВ 3/2018  

–  услуге у области културе, услуга концертног наступа гудачког камерног оркестра 

 

1. Завод за културу Војводине, Нови Сад, Војводе Путника 2, МБ: 08799083, ПИБ: 

103113944, који заступа директор мр Смиљана Влајић (у даљем тексту: Наручилац) с 

једне стране и 

   

2. "__________________________" _______________ ул. ________________, бр. ____, 

ПИБ: ____________, матични број: _____________ које заступа директор 

_________________ (у даљем тексту: Давалац услуга),  

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:  

а) _________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

б) _________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  
ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако учествује  

са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и уписати податке.  

з а к љ у ч у ј у:  

 
 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ, 

УСЛУГА КОНЦЕРТНОГ НАСТУПА ГУДАЧКОГ КАМЕРНОГ ОРКЕСТРА  
 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1, 61. и члана 68. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), спровео поступак 

јавне набавке услуге у области културе, услуга концертног наступа гудачког камерног 

оркестра, ЈНМВ 3/2018, на основу Позива за подношење понуда и конкурсне документације, 

објављених на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 28. маја 2018. 

године;  

- да је Давалац услуга у својству понуђача дана _____  2018. године, поднео понуду број: 

_________________(попуњава Наручилац), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из 

конкурсне документације и саставни је део овог уговора;  

- да понуда Даваоца услуга садржи Техничке спецификације услуга, које се налазе у Прилогу 

1 и саставни су део овог уговора;  

- да je Наручилац на основу понуде Даваоца услуга и Одлуке о додели уговора број: 

__________________ од ______2018. године (попуњава Наручилац) изабрао Даваоца услуга 

за извршење предметне јавне набавке, чиме су испуњени услови за закључење овог уговора. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем услуга у 

области културе, услуга концертног наступа гудачког камерног оркестра у циљу реализације 

пројеката Музичка сцена Војводине Завода за културу Војводине, које морају да буду пружене 

у свему у складу са понудом Даваоца услуга и Техничком спецификацијом датом у Прилогу 1 

која чини саставни део овог уговора.  

Давалац услуга обавезује се да пружи предметне услуге, а Наручилац се обавезује да у складу 

са потребама и одобреним буџетским средствима сукцесивно упућује писане захтеве за 

извршење услуга, писаним путем констатује да је услуга извршена и плати уговорену цену 

пружених услуга. Тражене услуге ће се извршавати у обиму, количини и динамици који су у 

складу са потребама и по захтеву Наручиоца.  
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ЦЕНА 

 

Члан 2. 

  

Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:_______________ 

 динaра без ПДВ-а, а са ПДВ износи_________________ динара. 

Цена из понуде остаје фиксна за време трајања уговорног периода. 

 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

 

Члан 3. 

  

Уговорне стране су се споразумеле да ће Наручилац за извршење уговорене услуге  исплатити 

Даваоцу услуге уговорену цену у четири рате по следећој динамици:  

- у року од 45 дана након достављања фактуре по сваком одржаном концерту и једном 

репризом (Концерт бр. 1. Нови Сад, реприза Панчево; Концерт бр.2 Нови Сад, реприза 

Зрењанин; Концерт бр.3 Нови Сад, реприза Темишвар; Концерт бр.4 Нови Сад, реприза 

Суботица). 

Репризе концерата одржаће се у року од 3 дана од дана у ком се одржавају концерти. 

Уговорена цена обухвата све трошкове које Давалац услуге има у реализацији уговорене 

услуге. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 4. 

  

Наручилац услуга  је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом трошку, у 

сарадњи с другим градским установама, градских институцијама, спонзорима манифестације 

и партнерима на програму организује и реализује следеће: 

 

- реализује и организује програм који је предмет овог уговора, 

- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а сходно 

постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма, 

- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где ће 

извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа, 

-промовише предметни програм. 

 

Члан 5. 

 

Давалац услуга се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе предметних 

концертних наступа обезбедити следеће: 

- ангажовање аутора/извођача у оквиру пројекта Музичка сцена Војводине према усвојеном 

програму, укључујући диригента и солисте, као и обезбеђивање свих инструмената и опреме 

за концертне наступе,  

- право Наручиоца снимање концерата у видео и аудио формату, 

- трошкове смештаја и исхране извођача на концертним наступима,  

- трошкове превоза извођача и транспорт опреме за потребе концерата,  

- све друге евентуалне трошкове програма у складу са понудом коју је Давалац услуге 

доставио, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди. 

 



Јавна набавка услуге у области културе, услуга наступа гудачког камерног оркестра , 
ЈНМВ 3/2018, страна 23 од 28 
 

 

ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА 

 

Члан 6. 

  

Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које 

аутора/извођача онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о 

забрани јавног окупљања, елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни застоји... ) 

те у том случају прихватају одгоду предметног концерта до првог могућег термина у 

нормалним околностима. 

 Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан нови 

термин наступа, уговорне стране су сагласне да ће остварити сарадњу поводом концерта под 

условима истоветним онима описаним у овом Уговору. 

 

Члан 7. 

 

У случају да се Наручилац не буде придржавао уговорених рокова плаћања предвиђених у 

члану 3. овог Уговора, Давалац услуга неће имати обавезу даљег поштовања одредаба овог 

Уговора. 

  

Члан 8. 

 

Давалац услуге се обавезује да, уколико откаже наступ Наручиоцу из било ког разлога, изузев 

разлога неизвршења описаних у чл. 6. овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног 

термина наступа или на сам датум одржавања наступа, Наручилац има право да без одлагања 

раскине уговор уз обавезу Даваоца услуга да измири сву проузроковану штету Наручиоцу. 

 

Члан 9. 

 

Овај Уговор се може отказати уз постигнут споразум, о чему мора постојати писмена 

сагласност обе уговорне стране. 

 

 

  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

 

Члан 10. 

 

Уговор се закључује на период до 28. децембра 2018. године.  

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране Наручиоца и Даваоца услуга, а 

примењује се од дана обостраног потписивања овог уговора.  

  

Члан 11. 

 

Све што није регулисано овим Уговором, уредиће се у складу са Законом о облигационим 

односима.  

Члан 12. 

 

Уколико настане спор у реализацији овог Уговора који се не може решити мирним путем, 

уговорне стране уговарају месну недлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.  
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Члан 13. 

 

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, за сваку уговорну страну по два 

примерка.  

 

             Давалац услуге                   Наручилац  

 

    ___________________________   _______________________________ 

       (потпис овлашћеног лица)                                        мр Смиљана Влајић,  директор 

 

 

Напомене:  
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи.  

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора.  

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
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ПРИЛОГ 1 - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС УСЛУГЕ 
 

Концерт бр. 1 

Јун 2018. 

Музика савремених српских композитора  

гудачки оркестар и солиста 

Нови Сад, реприза Панчево 

 

Концерт бр. 2 

Август 2018. 

Музика из друге половине 20. века 

гудачки оркестар и солисти 

Нови Сад, реприза Зрењанин 

 

Концерт бр. 3 

Октобар 2018.  

Музика из друге половине 20. века  

гудачки оркестар и солисти 

Нови Сад, реприза Темишвар 

 

Концерт бр. 4 

Децембар 2018.  

Нова дела младих композитора из Војводине  

гудачки оркестар 

Нови Сад, реприза Суботица 

 

Репертоар на свим концертним наступима ће бити у трајању 1 сат и 30 минута  

Под концертом се подразумева ангажовање аутора/извођача у оквиру пројекта Музичка сцена 

Војводине  према усвојеном програму, укључујући диригента и солисте, као и обезбеђивање 

свих инструмената и опреме за концертне наступе  

Понуда обухвата и право Наручиоца снимања концерата у видео и аудио формату 

Понуда обухвата и трошкове смештаја и исхране извођача на концертним наступима  

Понуда обухвата и трошкове превоза извођача и транспорт опреме за потребе концерата 

Понуда обухвата све друге евентуалне трошкове програма у складу са понудом коју је 

Понуђач доставио, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди. 

 

Датум: 

____________________  

Место: 

____________________  
 

 

                                                                     М.П.  

 

                                                                                                    _________________________ 

                                                                                               потпис овлашћеног лица понуђача 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

у поступку ЈНМВ  3/2018  
 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

 

 

 

 

 

И   З   Ј   А   В   А 

 

 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављујемо да понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: 

____________________  

Место: 

____________________  
 

 

                                                                     М.П.  

 

                                                                                                    _________________________ 

                                                                                               потпис овлашћеног лица понуђача 
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

у поступку ЈНМВ  3/2018 
 

 

 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

 

И  З  Ј  А  В  А  

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо 

да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

Датум: 

____________________  

Место: 

____________________  

 

 

                                М.П.                                                                              

                                                                                          ______________________________  

                                                                                       потпис овлашћеног лица понуђача 
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13. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

у поступку ЈНМВ  3/2018  
 

 

Понуђач: _____________________________________  

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме 

понуде у поступку ЈНМВ 3/2018. 

 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ  
ВРСТА ТРОШКОВА 

 

ИЗНОС (У ДИНАРИМА) 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5   

                                                                                 
                                                                                 УКУПНО:  
                                                                               

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: 

____________________  

Место: 

____________________  
  

 

 

                                   М.П.   

                                                                                          ___________________________                                                                                                                                                                                                   

                                                                                    потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

 

 

 

 
 


