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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 5. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/15), Мишљењa Управе за јавне набавке бр. 404-02-2869/19 од 26.06.2019. 
године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ПП 04/3-3-2019 број 
031-2/632  -2019/01 од  01.07.2019. године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број 031-2/633   -2019/01 од  01.07.2019. године, припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда: набавка – услуга културно лето 2019 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

I Општи део 

1.   Позив за подношење понуде 

2.   Упутство понуђачима како да сачине понуду 

3.   Критеријуми за избор најповољније понуде 

4.  Упутство како се доказује испуњеност условa из конкурсне 
документације 

5.   Обрасци и изјаве  

5.1.  Образац понуде 
 
5.2.  Образац структуре цене 
 

 
5.3.  Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке 
 

5.4.   Изјава о независној понуди 
 
5.5   Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих 

прописа 
 
 

6. Модел Уговора 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1) Подаци о Наручиоцу: 

Назив  Градска општина Медијана 

Адреса Париске комуне бб 18000 Ниш 

Интернет страница www.medijana.rs 

Врста Наручиоца Градска општина Медијана – локална самоуправа 

Матични број 17614703 

ПИБ 103618277 

 
2) Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања 

позива за подношење понуда 
 

3) Број партија: набавка није обликована у партије. Предмет јавне набавке: 
ЈН ППБОП 04/2-3-2019 услуге – Културно лето за потребе ГО Медијана. 
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда: у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник Р.Србије“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15) добијено је 
Мишљење Управе за јавне набавке бр 404-02-2869/19              од    
26.06.2019.године.                     
Услуге организовања културног лета обухватају наступе: 

          -  музичког извоћача Сара Јовановић 17. Јула 2019. год. са почетком у  
            21 час, у трајању од 90 минута, 

- музичког бенда Освајачи, 18. Јула 2019. год са почетком у 21 час , у 
трајању од 120 минута и  

- музичког извођача  Ђорђа Давид , 19. Јула 2019. год. са почетком у 
21 час , у трајању од 120 минута. 

4) Ознака из општег речника набавке: 92000000 – Услуге у области 
рекреације, културе и спорта.  

 
 
5) Набавка није резервисана. 
6) Закључење оквирног споразума: Не 

 
7) Подношење електронске понуде: Није допуштено 

 
8) Обавеза подношења понуде са подизвођачима: Не 

 
9) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

 
10) Преузимање конкурсне документације: наручилац ће позив за 

подношење понуде послати заинтересованом лицу:Дејан Миљковић 
ПР – Агенција за организацију догађаја и консалтинг, улица Ивана 
Сенковића број 15, 11080 Београд, ПИБ 111491088, Матични број 
65451131. Конкурсну документацију је могуће преузети лично у Градској 
општини Медијана ул. Париске комуне бб у периоду од 7:30-15:30 часова 
и то искључиво радним данима, као и са Портала јавних набавки 
portal.ujn.gov.rs или на интернет страници наручиоца www.medijana.rs 
 

11) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач коме 
је упућен позив за подношење понуде треба да достави понуду најкасније 
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до: 10.07.2019.године до 12:00 часова на писарницу Наручиоца: Градска 
општина Медијана, ул. Париске комуне бб, 18000 Ниш.. Понуда се 
доставља у затвореној коверти или кутији, на начин да се приликом 
отварања понуде може са сигурношћу утврдити да ће се први пут 
отворити, са назнаком: 

 
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ЈН ППБОП- 04/2-3-2019 

Набавка – услуга Културно лето 2019 
НЕ ОТВАРАТИ 

 
На полеђини коверте или кутије навести тачан назив и адресу понуђача. 
Понуда се може доставити поштом или лично, најкасније последњег дана 
рока до 12:00 часова. 
Неблаговремено достављена понуда неће се узимати у разматрање, 
односно неотворена ће бити враћена заинтересованом лицу. 
Благовременост ће се ценити искључиво према дану и сату приспећа на 
писарницу Наручиоца, а не према дану и сату предаје у пошти. 

 
12) Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање свих 

благовремено приспелих понуда ће се обавити     10.07.2019 .године у 
12:30 часова у просторијама Наручиоца канцеларија број 23 на адреси 
Градска општина Медијана, ул. Париске комуне бб 18000 Ниш, у 
присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 
 

13) Место, време и начин преговарања:  Преговарање ће се обавити      
10.07.2019.године у 13:00 часова у просторијама Наручиоца, на адреси 
Градска општина Медијана улПариске комуне бб, 18000 Ниш, у присуству 
чланова Комисије за предметну јавну набавку и представника понуђача. 
Преговарање ће се обавити у једном кругу. Елементи уговора о којима ће 
се преговарати je цена услуге. 

14) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 
поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати 
овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног 
отварања, представници понуђача који ће присуствовати поступку 
отварања понуда дужни су да представницима Наручиоца предају 
посебна писана овлашћења издата на меморандуму фирме конкретног 
понуђача, оверена печатом и потписом одговорног лица понуђача са 
прецизном назнаком да су издата за учешће у поступку отварања понуда 
– преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, 
број ЈН ППБОП – 04/2-3-2019. 

15) Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука за доделу уговора 
у предметном поступку јавне набавке биће донета у року од 8 дана од 
дана јавног отварања понуда. 
 

16) Лице за контакт: Душанка Китановић телефон: 018 532-992 локал 110. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Предмет јавне набавке је набавка –услуга –Културно лето 2019. За потребе ГО 
Медијана .Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 
1) Неприхватљиве понуде неће се узимати у разматрање. Прихватљивом 
понудом сматра се понуда која је благовремена, која садржи попуњен Образац 
понуде –Образац 5.1., Образац структуре цене - Образац 5.2, као и сва остала 
документа, обрасце и прилоге наведене у конкурсној документацији (сви 
oбрасци морају бити оверени печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача), 
која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или 
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
 
2) Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве Наручилац ће 
користити само за намене позива за подношење понуда и неће бити доступни 
ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови 
подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку 
поступка или касније. Наручилац ће као поверљива третирати она документа 
која у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО“, а 
испод тога потпис лица које је потписало понуду уз навођење деловодног броја 
и датума доношења интерног акта понуђача којим се конкретни подаци из 
понуде дефинишу као поверљиви. Ако се поверљивим сматра само поједини 
податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом 
реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не 
одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 
Поверљивим се не могу сматрати цене из понудеПодношење понуда са 
варијантама није дозвољено. 

 
3) Понуђач може да поднесе само једну понуду у конкретном поступку јавне 
набавке. Уколико се исти понуђач у једној понуди појави као члан заједничке 
понуде или понуду поднесе самостално док се у другој понуди појави у улози 
подизвођача обе понуде ће наручилац одбити као неприхватљиве. Такође, исто 
правно лице не може учествовати у више заједничких понуда. 
 
4) У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде мора бити достављен 
пре истека рока за подношење понуда, на начин истоветан начину подношења 
понуда. 

 
5) Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, 
наручилац ће по окончању поступка јавног отварања понуда вратити исту 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
6) Цена у понуди мора бити израженa у динарима без обрачунатог пореза 
на додату вредност. Цене дате у понуди морају бити фиксне до краја 
реализације уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
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7) Наручилац ће уплату на рачун Испоручиоца извршити у року од 45 дана 
од дана пријема исправног рачуна.  

Понуђач је дужан да фактуру или профактуру коју предаје на наплату 
региструје у централном регистру фактура (ЦРФ) у складу са изменама 
прописа који уређују плаћање наручилаца - буџетских корисника. 

Уколико фактура није регистрована у ЦРФ, иста се не може измирити и 
неће бити плаћена.  
 
8) Уговор се закључује даном обостраног потписивања уговора а предмет 

уговора је услуга организовање музичког програма  Културно лето 2019. 
године за потребе ГО Медијана. 

9) Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана јавног отварања понудe. 
 
10) Заинтересована лица могу тражити додатне информације и објашњења у 
вези са припремом понуде само у писаном облику (на меморандуму фирме са 
потписом и печатом овлашћене особе) најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуда. Комуникација се одвија на начин предвиђен чланом 20. 
ЗЈН. Тражење додатних информација и појашњења конкурсне документације 
телефоном нису дозвољена.  
 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева од стране 
заинтересованог лица, писаним путем, сходно члану 20. ЗЈН, информацију 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 
11)  Питања треба упутити на адресу: Париске комуне бб, 18000 Ниш, или на 
email: www.medijana.rs уз напомену „Објашњења – ЈН ППБОП-04/2-3-2019.  
 
Радно време наручиоца је 7:30 - 15:30 часова радним данима. Сва питања која 
се подносе непосредно могу бити достављена на писарницу наручиоца само у 
периоду од 7:30-15:30 часова и то искључиво радним данима. Сва питања која 
се упућују путем мејла, а која стигну након 15:30 часова сматраће се 
примљеним од стране Наручиоца првог наредног радног дана. 
 
12) Уколико понуђач жели да дода још нешто у својој понуди, може то 
урадити на свом меморандуму. 
 
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. Услучају 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. 
 
 
13) У моделу уговора који је саставни део конкурсне документације понуђач 
мора да попуни све елементе уговора и стави печат и потпис на предвиђено 
место, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора. 
 
14) Избор Понуђача за доделу уговора о јавној набавци предметних добара 
обавиће се применом критеријума најниже понуђене цене. 
 
15) Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито 
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наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да понуђач изјављује да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 
16) Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет Понуђача.  
17) Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном 
поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора или одлуке о 
обустави поступка, о чему може поднети писани захтев Наручиоцу. Наручилац 
је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације 
из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 2 дана од дана пријема 
писаног захтева. 

 
18) У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена 
права може у свакој фази поступка јавне набавке поднети захтев за заштиту 
права. Захтев за заштиту права може поднети и свако заинтересовано лице 
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које 
је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања Наручиоца 
противно одредбама ЗЈН. 
 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија Захтева за заштиту 
права се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 
После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 
Радно време Наручиоца је 7:30 - 15:30 часова радним данима. Сви Захтеви за 
заштиту права који се подносе непосредно могу бити достављена на писарницу 
само у периоду од 7:30-15:30 часова и то радним данима. Сви Захтеви за 
заштиту права који се упућују путем емаила, а који стигну након 15:30 часова 
сматраће се примљеним од стране Наручиоца првог наредног радног дана и 
тада ће Наручилац сходно члану 20 ЗЈН и издати потврду о пријему пошиљке. 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
- назив и адресу Наручиоца 
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

Наручиоца 
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
- чињенице и доказе којима се повреде доказују 
- потврду о уплати таксе - потписана и печатирана потврда из банке да је 

извршено наведено плаћање таксе у сврху подношења захтева за 
заштиту права у предметној јавној набавци. 

- потпис подносиоца. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све напред наведене 
елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
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Број рачуна буџета РС за уплату таксе из члана 156.став 1.је: 840-30678845-06 

шифра плаћања:  153 или 253  

позив на број:  ЈН ППБОП-04/2-3-
2019 

Сврха:  Такса за ЗЗП –Градска општина Медијана– ЈН ППБОП-
04/2-3-2019  

Корисник :   Буџет Републике Србије 

Износ таксе из члана 156. ЗЈН који је потребно уплатити је 60.000 РСД. 

19) Уговор по овој јавној набавци ће бити закључен пo истеку рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, изузев ако није 
поднета само једна понуда. 
 Понуђач прихвата да уколико буде позван, по овој понуди закључи уговор 
у року не дужем од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за 
заштиту права.  
 У случају да је поднета само једна понуда Понуђач прихвата да уколико 
буде позван закључи уговор у року краћем од 8 дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права. 

 

 

 

 

 

 
3.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
Комисија Наручиоца ће размотрити благовремено поднету понуду 

понуђача који је позван да поднесе понуду. Комисија Наручиоца ће затим 
утврдити да ли је понуда понуђача одговарајућа (да ли су понуђена добра у 
складу са захтевима из конкурсне документације) и прихватљива (да вредности 
понуда нису изнад процењене вредности јавне набавке). 

Рангирање благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде понуђача 
који је позван да поднесе понуду у предметном поступку јавне набавке 
извршиће се на основу критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

За потребе рангирања понуђене цене у поступку стручне оцене понуда, 
узимаће се у обзир укупна понуђена цена без пореза на додату вредност. 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања 
ће се приступити непосредно након отварања понуде са понуђачем који је 
доставио понуду. 

Преговарање ће се вршити у једном кругу. Представник понуђача који је 
поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано 
овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за 
преговарање издато на меморандуму понуђача, оверено и потписано од стране 
законског заступника понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком 
поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у 
достављеној понуди. 
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У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене 
исказане у достављеној понуди. 
 Наручилац ће о поступку преговарања сачинити записник о преговарању, 
као и изјаву о промени елемената понуде уколико понуђачу поступку 
преговарања промени услове своје понуде о којима се преговара. 
  
 

 
 
 
 

 
4.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач мора да докаже да испуњава Законом прописане  (потписивањем 

изјаве  5.3.) услове и то: 
 

 1 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона); 

 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 гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 
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ОПШТЕ ОДРЕДНИЦЕ 
 
Докази о испуњености услова достављају се у виду потписане Изјаве дате под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу (Образац 5.3). Наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да у року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. Уколико понуђач у наведеном року не достави на 
увид оригинал или оверену копију захтеваних доказа, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, већ је у обавези да у својој понуди наведе те 
интернет странице на којима се докази могу пронаћи. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може проверити да ли су 
документа којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. Ако се у држави у којој понуђач има 
седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, 
прилoжити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу и оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе доказе о 
испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. став 1 тачке 1-4 и став 2. 
ЗЈН. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ 
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Образац понуде (5.1.) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (подизвођачу, учеснику у заједничкој 
понуди) 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-
mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 
 
 

                                         
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ___________________________________________________ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ_____________________________________________ 
                                                             ____________________________________________ 
                                                             ____________________________________________ 
 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач 
 
 
                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

        (МП) 
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Образац структуре цене (5.2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА –Услуге организовања музичког програма 

Културно лето 2019. год. 

 
Трошкови озвучења, разгласа и расвете падају на терет Понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум, дан и време 
наступа 

 

 
Колич

ина 
 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Услуге организовања 
културног лета према 

програму   и 
спецификацији: 

 
17.07.2019. – среда од 21h 

до 22 и 30 h  
Наступ Саре Јовановић 

1     

Услуге организовања 
културног лета према 

програму   и 
спецификацији: 

 
18.07.2019. – четвртак  од 

21h до 23 h Наступом 
бенда Освајачи 

 

1     

Услуге организовања 
културног лета према 

програму   и 
спецификацији: 

 
19.07.2019. – петак од 21h 
до 23 h Наступом Ђорђа 

Давида 
 

1     

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а   

ПДВ   

УКУПНА ЦЕНАсаПДВ-ом   
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражену 
услугу набавке јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за предмет 
јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) 
са траженим количинама (колона 2); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (колона 2); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                            Одговорно лице                                                                                               

Датум, 
 

                                                                    М.П.   ______________________  
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1. МЕСТО ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА: Ниш, парк Св. Саве, према утврђеним 

датумима према програму. 
 
 
 
 
2.ПЛАЋАЊЕ: 
   Начин плаћања: 
___________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________ 
       
 

 
За авансно плаћање, изабрани понуђач је дужан да достави менично 
овлашћење и регистровану бланко менице и то у висини аванса на име 
финансијског средсгтва обезбеђења повраћаја датог аванса. 
 
 
 
 
3.ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ: 
    - прихватање рекламације у року од _________ сати/минуте, 
    - Отклањање недостатака у периоду од ____________ сати/минуте, 
 
 
 
4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
   - Рок важења понуде је ___________ дана (не краћи од 30 дана) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум,                              М.П.                                                
                                                                                ____________________ 
                                                                             Потпис овлашћеног лица 
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Изјава  о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  (5.3) 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН (Службени гласник Републике Србије 
124/12, 14/15 и 68/15) овим путем, под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу потврђујемо да испуњавамо све услове наведене у члану 75. 
став 1 тачке 1-4 ЗЈН и то: 
 

1) Да смо  рeгистрoвaни  кoд нaдлeжнoг oргaнa, oднoснo уписaни у 
одговарајујћи регистар, 

2) Да наше правно лице и сви наши  зaкoнски зaступници нису oсуђивaни 
зa неко oд кривичних дeлa кao члaнови oргaнизoвaнe криминaлнe групe, као и 
да нисмо oсуђивaни зa кривичнa дeлa прoтив приврeдe, кривичнa дeлa прoтив 
                 животне средине, кривичнo дeлo примaњa или дaвaњa митa, 
кривичнo дeлo преваре, 

3) Да смо измирили дoспeлe пoрeзe, дoпринoсe и другe jaвнe дaжбинe у 
склaду са прописима Рeпубликe Србиje (или стрaнe држaвe кaдa имa сeдиштe 
нa  њеној територији). 
 
Ова изјава се даје у циљу доказивања испуњености тражених услова 
дефинисаних у члану 75 став 1 тачке 1-4 ЗЈН, а ради учешћа у поступку јавна 
набавке ЈН ППБОП-04/2-3-2019 услуга – Културно лето 2019. и НЕ МОЖЕ се 
употребити у друге сврхе.  
 
 
 
 
  
         Датум:                                      М.П.                      Одговорно лице понуђача 

   _____________                                                            ________________________ 
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Изјава о независној понуди (5.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 
 
Као законски заступник 
понуђача___________________________________________ изјављујем, под 
пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне 
набавке услуга број ЈН ППБОП-04/2-3-2019 Културно лето 2019.  поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
     
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ, 
(МП) 

 
                                                                                            ________________ 
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Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа (5.5) 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
 
 
 
Као законски заступник 
понуђача___________________________________________ изјављујем, под 
пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам приликом састављања 
понуде у поступку јавне набавке услуга ЈН ППБОП-04/2-3-2019, Културно лето 
2019. поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине. 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
(МП) 

 
                                                                                           ____________________ 
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Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће 
бити закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у 
складу са прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене 
одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из позива за 
подношење понуде и Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа са 
групом понуђача у заједничкој понуди, Модел уговора попуњава овлашћени 
представник групе понуђача.У случају подношења понуде са учешћем 
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи. Овај 
модел уговора  је саставни део конкурсне документације, Понуђач попуњава у 
складу са својом понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да 
прихвата елементе из модела уговора. 

 
                                               6.  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Уговорне стране: 
ГРАДСКЕ ОПШТИНA МЕДИЈАНА, са седиштем у Нишу, 
Париске комуне бб, ПИБ 103618277,  
матични број 17614703, коју заступа председник  
ГО Медијана, Небојша Коцић (у даљем тексту: Наручилац)  
и 
.......................................................................................................................................
............ 
.......................................................................................................................................
............ 
(у даљем текту: Испоручилац) 
 
Уговорне стране констатују: 
- да је Наручилац на основу чл 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење понуда добара ЈН ППБОП-04/2-3-2019, 
Набавка услуга –  организовање Културног лета  2019. а на основу мишљења 
Управе за јавне набавке Републике Србије бр. 404-02-2869/19 од 26.06.2019. 
године. 
 - да је Испоручилац  доставио понуду број ___________ од ____________ 
године, која се   налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора; 
- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара условима и захтевима из 
конкурсне   документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део 
овог Уговора; 
- да је Наручилац на основу понуде понуђача и Одлуке о додели уговора ****** 
од ******** године изабрао Испоручиоца за набавку услуга који су предмет овог 
Уговора. 
 

Члан 1. 



 

 

19  

 

Стране уговорнице заједнички констатују да је предмет овог Уговора 
услуга организовања Културног лета у организацији ГО Медијана , да је 
спроведен ППБОП број 04/2-3-2019 да је обавештење о покретању ПП поступка 
објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 
01.07.2019. године. Извођење музичког програма обухвата естрадне уметнике и 
музичке групе према усвојеном програму у назначеним терминима  

Члан 2. 
Наручилац радно ангажује за извођење музичког програма под називом – 

Културно лето 2019, у Нишу, у парку Св.Саве у периоду од 17. 07.2019. године 
до 19.07.2019. године извођаче по следећем распореду програма: 

 

Tермини се не могу мењати без сагласности наручиоца услуга. 
У цену морају бити урачунати сви зависни трошкови неопходни за 

извршење уговора. 
 
Обавезе наручиоца: 

Члан 3. 
- Да обезбеди све неопходне услове за нормално одвијање 

естрадно – музичког програма у којем учествује извођач, на 
локацији из чл.2 овог Уговора , 

Датум, дан и време 
наступа 

 
Колич

ина 
 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

Услуге организовања 
културног лета према 

програму   и 
спецификацији: 

 
17.07.2019. – среда од 21h 

до 22 и 30 h  
Наступ Саре Јовановић 

1     

Услуге организовања 
културног лета према 

програму   и 
спецификацији: 

 
18.07.2019. – четвртак  од 

21h до 23 h  
Наступом бенда Освајачи 

1     

Услуге организовања 
културног лета према 

програму   и 
спецификацији: 

 
19.07.2019. – петак од 21h 

до 23 h  
Наступом Ђорђа Давида 

 

1     
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- Да изврши одмах, а најкасније у року од ____________ дана, 
исплату извођачу за изведени естрадно-музички програм . 

- Да извођачу обезбеди здраве и безбедне услове рада, што 
подразумева одговарајуће опремљен простор за извођење 
програма.  

 
Извођач се обавезује:  
             .            

Члан 4 
 

- Да буде на месту извођења програма у заказано време.изврши 
све потребне припреме ,и изврши тонску пробу пре одржавања 
концерта, 

- Да квалитетно и професионално изводи естрадно-музички 
програм за који је ангажован у складу са концепцијом програма, 
односно у складу са договором извођача и наручиоца услуге, 

- Да по договору достави свој рекламни материјал – слике, 
плакате, постере и др. ако је потребно за рекламирање програма,
  

                                                         
Члан 5. 

У случају да извођач изостане из програма, који је предмет овог Уговора услед 
више силе , (смрт у породици, несрећа, тешка болест, лоши временски услови и 
непогоде и сл.) дужан је достави доказе о разлогу изостанка, као и 
благовремено да наручиоца о томе обавести. 
  

Члан 6. 
У случају да извођач изостане из програма својом кривицом, платиће пенале у 
износу од 10% од уговореног хонорара , као и износ настале штете због 
његовог неучествовања у програму, која се објективно утврди. 
 

Члан 7. 
У случају да се програм не одржи кривицом наручиоца исти се обавезује да 
извођачу надокнади 10% од уговореног хонорара – цене рада из члана3 овог 
Уговора, исплати припадајуће порезе и доприносе и другре накнаде ако је 
путовање извршено. 
У случају да се програм не одржи због више силе – ванредна ситуација, 
несрећа, обустава рада, штрајк, лоши временски услови и непогоде и сл. без 
кривице наручиоца, извођачу припадају само само путни трошкови, ако је 
путовање извршено., 
У случају одлагања наступа због разлога из става 2 овог члана, наручилац 
задржава право да са извођачем договори и одреди други датум одржавања 
концерта. 
 

Члан 8. 
Овај  Уговор се може раскинути споразумно. Споразум се сачињава у писаној 
форми. 
 
                                                         Члан 9. 
Уговор се може раскинути једнострано. Извођач може раскинути Уговор ако 
наручилац не извршава своје обавезе утврђене чланом 3 овог Уговора. 
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Наручилац услуге може раскинути овај Уговор ако извођач не извршава своје 
обавезе утврђене чланом 4, овог Уговора. 
 
                                                        Члан 10. 
Уговорне стране су сагласне да уговорена цена, предмета овог Уговора за 
целокупни музички програм износи__________________динара без пдв-а, 
односно ________________________ са урачунатим пдв-ом. 
 
                                                         Члан 11. 
Наручилац услуга се обавезује да плаћање изврши у свему према прихваћеној 
понуди број _______________ извођача програма од ________________ године. 

 
 
                                              Члан 12. 

Стране уговорнице су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати у духу 
добре пословне сарадњеи разумевања, 
Услучају спора, уговарају стварну и месну надлежност суда  у Нишу. 
 
                                                         Члан 13. 
Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се два налазе код 
наручиоца услуга , а два код извршиоца услуга. 
 
 
 
 
 
 
 
Понуђач,                                                                       Наручилац ГО Медијана, 
 
Овлашћено лице                                                         Председник ГО Медијана 
 М.П. 
________________                                                       ____________________ 
                                                                                         Небојша Коцић 

                
 


