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ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНA  ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

Таковска бр. 2 
32300 Горњи Милановац 

Телефон: 032/515-0050 (Централа) 
   032/515-0047 (Канцеларија за јавне набавке) 

                                                        e-mail: jn@gornjimilanovac.rs 

 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 
 

Техничка организација и извођење музичког програма за 
потребе  манифестације „Дани музике, екологије и 

спорта у Горњем Милановцу“ 
 
 
 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
 

Општи део Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 14.08. 2019. године до 12,00 часова 

Јавно отварање:     14.08. 2019. године у 12,10 часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

август 2019. године 
 

 

mailto:jn@gornjimilanovac.rs
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На основу члана 39. и члана 61.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” 
бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 , у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 4-404-243 од 02.08.2019.године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 4-404-243 од 
02.08.2019.године, припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности 
 

Техничка организација и извођење музичког програма за 
потребе  манифестације „Дани музике, екологије и 

спорта у Горњем Милановцу“ 
 

 

Конкурсна документација садржи: 
 
 

 

Поглавље Садржај Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Врста, техничке карактеристике.......................... 4-7 

IV Техничка документација 8 

 
V 
 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. И 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
9-11 

 

VI Критеријум за доделу уговора 12 

VII Oбрасци 14-23 

VIII Модел уговора 24-26 

IX Упутство понуђачима како да сачине понуду 27-35 

 Укупан број страна: 35  
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 Наручилац: Општинска управа општине  Горњи Милановац  
Адреса: Таковска бр.2, 32300 Горњи Милановац. 
ПИБ:102182363 
Матични број:07175329 
Интернет страница: www.gornjimilanovac.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 54/19 су услуге – Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и спорта 
у Горњем Милановцу“ 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
 Јавна набавка није резервисана. 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
За јавну набавку не спроводи се електронска лицитација 
 
7. Контакт (лице или служба)  
 Канцеларија за јавне набавке, тел. 032/515-0047; адреса електронске поште: 
jn@gornjimilanovac.rs  
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке: 
 
Предмет јавне набавке бр.54/19 су услуге – Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и спорта 
у Горњем Милановцу“; 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
- 92312000 – уметничке услуге; 
- 45223800 – монтирање и постављање монтажних конструкција; 
 

2. Партије: 
 
Набавка није обликована по партијама. 
 

http://www.gornjimilanovac.rs/
mailto:jn@gornjimilanovac.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГА И СЛ. 
 
 

- Одржавање манифестације „Дани музике, екологије и спорта у 
Горњем Милановцу“: 29.08.2019.године; 

 
ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ИСПУНИ СЛЕДЕЋУ ТЕХНИЧКУ 
СПЕЦИФИКАЦИЈУ УСЛУГА : 

 
- ОРГАНИЗАЦИЈА МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА: 

 

- Извођење музичког програма у трајању од 90 минута. 
 

- Оркестар чини од 15 до 20 музичара и минимално 5 вокалних солиста са 
дугогодишњим естрадним искуством и препознатљивим квалитетом у 
извођењу народне музике. 
 

- Програм се мора емитовати на телевизији са националном фреквенцијом 
у директном преносу са почетком у 22 часa. 
 

- Понуђач се обавезује да све трошкове реализације музичког програма у 
потпуности преузме на себе. 
 

 

- ЗАКУП БИНЕ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ 
 

-Закуп бине са пратећом опремом подразумева допремање, постављање и 
уклањање исте; 

 
БИНА 
 
•  Алуминијумска кровна решеткаста конструкција, димензија 13m x 10m x10m 
висине стубова. 
Припадајућа тенда, са сепаратно сигурносним отворима.   
Сценски под, димензија варијабилних у односу на потребе и захтеве 
сценографије. Под се монтира у више равни, флексибилних висина и облика. 
Постоји могућност монтаже. Монтира се на разним тех. висинама (од 1,2m до 
2,0m).  
Максимална површина пода износи 120m2. 
•  Постамент за бубањ и перкус, као и остале потребе издизања парцијалних 
делова сцене, врше се са практиктаблама 2m x 1m (висине од 0,5m – 1,2m) које 
се по договору постављају на било ком  делу сцене - 25ком. ових елемената, 
укупне површине 50m2. 
•  Ветропропустиво – сертификовано меш платно за потребе застора бочних и 
задње стране  алуминијумске конструкције . 
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• Сертификовано платно за облагање структуре пода бине. 
•  Двостране степенице (са обе стране пода) за ефикасну циркулацију извођача 
у току програма. 
•  Покривени сценско режијски FОХ (режијска поставка звука, расвете, камера и 
лед екрана.) 
• Kомплетна енергетско разводна група ормара са атестима, као и дигитална 
атестирана мерна група. 
•  Безбедносна опрема за монтажу са сертификованим, обученим монтерима, 
актом о процени  безбедности као и обученим професионалним реализаторима 
програма. 
•  Заштитна ограда дужине 80м. 
 
ОЗВУЧЕЊЕ 
 
Предвиђено озвучење, основни фронт систем, по фабричкој декларацији за 
концертно озвучавање 20.000-30.000 посетиоца са премереним интезитетом од 
147 db (комплетног спектра  фреквенција 35hz-20.000hz). Разглас високе, 
концертно тонске резолуције, фабрички процесуиран  са оригиналним свим 
фабричким компонентама. Референтни концертни систем, присутан на 
концертним просторима еминентних извођача широм света KV2-VHD POINT 
SOURCE или одговарајуће;   
                                                   
FRONT    
                                                                                        
• KV2 VHD...2.0     .......4  ком. (тросистем) 
• KV2 VHD...1.0     .......2  ком. (тросистем) 
• KV2 VHD...216     ......4 ком.  ( 2 x 15“ ) 
• KV2 VHD...418     ....16 ком.  (4 x 18“ x 4 ком. – subwoofer 
• KV2 VHD... 221     .....8 ком.  ком.  ( 2x 21“  x 4 ком. ) -  long trown  of the  
lowest  frequencies или одговарајуће; 
 
DELAY  LINEA 
 
• KV2 VHD ...2.0 ...    4 ком. (тросистем) 
• KV2 VHD...  1.0 ...2 ком. (тросистем) 
• KV2 VHD ... 4.18 ... 8.kom. (4 x 18“ x 2 ком.) 
или одговарајуће; 
 
OUT  FILL 
 
• RCF M PRO  6001 –ACTIVE.........4 ком. (тросистем.)  
или одговарајуће; 
 
IN  FILL 
 
• RCF M PRO  6001 – ACTIVE..........2 ком. (тросистем.) 
• RCF M PRO   8001 – ACTIVE .........2 ком. (subwoofer.) 
PROCESUING - K V 2 VHD - фабрички процесуиран и пресетован по 
карактерисаним конфигурацијама или одговарајуће; 
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ПОЈАЧАЛА 
 
• KV2  VHD  2000     .........10 ком. 
• KV2  VHD  3.2      ..........10 ком. 
или одговарајуће; 
 
BACKUP  ПОЈАЧАЛА 
 
• Labgroupen  FP 10.000. (4ком.)  2.  Powersoft K-6.(.2 ком)  3.  Powersoft –K 
10 ( 2ком.) 
или одговарајуће; 
 
BACKUP  PROCESUING  
    
• Xilica   xp 2040......(2 ком.) 
• Xilica    xp4080.....(2 ком.) 
или одговарајуће; 
 
MIX  PULT 
 
• Midas M-32 дигитални миксер, са stage box-om MIDAS и дигиталном 
конекцијом CLOCE kable. 
• Midas M-32 дигитални миксер, са stage box-om Midas и дигиталном 
конекцијом CLOCE kable. 
или одговарајуће; 
 
МОНИТОРИНГ 
 
• Монитор RCF M PRO 3002 SMA - ACTIVE...........16 ком. 
• Монитор RCF M PRO 8001 - ACTIVE (18“ subwoofer )......2 ком. 
или одговарајуће; 
 
МИКРОФОНИ 
 
• Бежични микрофон SHURE BETA GLXD  58........ 2 ком. 
• Бежични микрофон SHURE BETA       87........1 ком. 
• SHURE  58............42 ком. 
• SHURE  57.............50 ком. 
• SHURE  58 BETA.........6 ком. 
• SHURE  57 BETA......... 6 ком. 
• AKG    451 ................. 10 ком. 
или одговарајуће; 
 
БУБЊАРСКИ КОМПЛЕТ И ПЕРКУСИЈЕ 
 
• Комплет АУДИО ТЕХНИКА 
• Комплет  SHURE 
• Комплет  AKG 
• AKG   .......451........10 ком. 
• AKG .........D112......  2 ком. 
• SHURE BETA 91 A..... 2 ком. 
или одговарајуће; 
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МИКРОФОНСКИ СТАЛЦИ И ПЕЦАЉКЕ 
 
• K&M............48 ком. (високе пецаљке) 
• K&M............10 ком. (ниске пецаљке ) 
• K&M............10 ком. (сталци ниски, гитара, бубањ, тапан, кахон)  
или одговарајуће;   
 
БИНСКА ОПРЕМА 
 
• БУБАЊ....  JAMAHA  RECORDING  CUSTOM........(комплет) 
• Гитарска појачала  - MARSHAL   DSL   100 
• MARSHAL      610  lead series 19-60 
• FENDER  DEVILE   410   
• Све главе морају имати квалитетне припадајуће гитар.звучне кутије  
• Бас појачала - Hartke 410 
              -AMPEG SWT 3 PRO 
              -TREJS ELIOT   
или одговарајуће;  
              -Свако појачало прати квалитетна бас кутија;  
 
 
РАСВЕТА 
 
• Mouving  beam 7 –R      .................28 ком. 
• Wash  108 x3w.(zoom)     ................16 ком. 
• Led  par  54 x 3w.        .................16 ком. 
• Tungsten  fresnel  2 kw.    ................ 8 ком. 
• Led   par    36 x 3w. High lite  .......... 6 ком. 
• Blinder  600w.x4              .......... 4 ком. 
• Folow  spot  (top )1200 w.        .......... 1 кoм. 
• Dimer pak  EUROLITE 6 x 2400w     ......... 4 кoм. 
• Strob  3000 w.  ATOMIK          ........ 6 кoм. 
• Haiser  smouk  UNIQUE 2.1 SOLUTIONS   3 кoм. 
• Digital mixing kontrol  AVOLITES  TITAN  MOBILE.....1 ком. 
или одговарајуће. 
 
ЛЕД ЕКРАНИ 
 
•            Лед екрани P 3.9 (500mm x 500mm) укупне површине 32 m2 или 
одговарајуће. 
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 

 

 

За предметну набавку не постоји техничка документација и планови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.54/19 – Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и спорта у Горњем Милановцу“ 

 

9/35 

  

 

 
 

   V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ.75. ЗАКОНА 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 
 
1.1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона); 
 
1.2. 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.1тач. 2) Закона); 
 
1.3. 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); 
 
1.4 да је поштовао обавезе које произлазе 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 
(чл.75.ст 2. Закона); 
 
 

 
Доказ: 

 

Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача o испуњавању 
услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале 
вредности, која је саставни део Конкурсне документације; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.54/19 – Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и спорта у Горњем Милановцу“ 

 

10/35 

  

 

 
 

2.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  
ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, 
и то: 
 

2.1. пословни капацитет: да понуђач има успостављену сарадњу са 
телевизијом са националном фреквенцијом;  

 

 
Доказ: 

 
Фотокопија уговора о сарадњи;  

 
 

  3.Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН: 
 

3.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 
1. тач. 1) до 4) Закона.   
 
3.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да за подизвођача достави Попуњену, потписану и оверену Изјаву подизвођача 

o испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале 
вредности, која је саставни део Конкурсне документације; 

 

Подизвођачи не могу допуњавати потребне  капацитете за понуђача. 
 

4.Услови које мора да испуни група понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН: 
 

4.1 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
 
4.2. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави  Попуњену, потписану и оверену Изјаву o испуњавању 
услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности, која је 
саставни део Конкурсне документације; 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе на увид  доказ из чл.  75. Ст. 1. Тач. 1) Извод из 
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да достави на увид 
оригинал или копију појединих доказа о испуњености обавезних услова  али у 
својој понуди мора јасно навести да се налази у Регистру понуђача и интернет 
страницу  на којој су подаци јавно доступни. 
 
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, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
 
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  
 
 
  
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 
Наручилац ће извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду 
понуђача који  је  понудио дужи рок важења понуде. 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац 
ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 
путем жреба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.54/19 – Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и спорта у Горњем Милановцу“ 

 

13/35 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ 
САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
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VII-1 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

 
У складу са чланом 77. sтав 4. Закона („Сл. Гласник РС“ број124/2012,14/2015 и 
68/2015 ), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ 
 

 
Понуђач _______________________________________ из _________________, 
 
адреса: _______________________________, матични број: ________________, 
 
ПИБ________________,  
 
у поступку јавне набавке за Техничка организација и извођење музичког 
програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и спорта у 
Горњем Милановцу“ ЈН бр. 54/19 испуњава све услове из члана 75. Закона, 
односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то да: 
 
1) је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2) понуђач 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; 
3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији; 
4) да је поштовао обавезе које произлазе 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; 
 
 
 
 
Датум:                                                                           Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                  понуђача 
_____________                        м.п.                    ___________________________                                                      
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача.  
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VII-2 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 
 

У складу са чланом 77. став 4.Закона („Сл. Гласник РС“ број 124/2012,14/2015 и 
68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Подизвођач _________________________________________из _____________, 
 
адреса: ___________________________________матични број: _____________, 
 
ПИБ: ____________________,  
 
у поступку јавне набавке за Техничка организација и извођење музичког 
програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и спорта у 
Горњем Милановцу“ ЈН бр. 54/19 испуњава све  услове из члана 75. Закона, 
односно услове дефинисане  конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то да: 
 
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2) подизвођач 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; 
3) је подизвођач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији; 
4) да је поштовао обавезе које произлазе 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; 
  
 
 
Датум:                                                                           Потпис овлашћеног лица  
                                                                                                  подизвођача 
_____________                        м.п.                    ___________________________                                                      
 
 

 
 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверена печатом. 
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VII-3 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

за јавну набавку услуга бр. 54/19- Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и 
спорта у Горњем Милановцу“; 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
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; 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ: 
 

 
1) 

 

 
Назив подизвођача: 
 

 
 
 

 
 
 

 
Адреса : 
 

 
 
 

 
 
 

 
Матични број : 
 

 
 
 

 
 
 

 
Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

 

 
 
 

Проценат укупне вредности набавке који  
ће извршити подизвођач: 
 

 
 
 

 
 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач: 

 

 
2) 

 

 
Назив подизвођача: 
 

 
 
 

 
 
 

 
Адреса : 
 

 
 
 

 
 
 

 
Матични број : 
 

 
 
 

  
Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке који  
ће извршити подизвођач: 
 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач: 

 

 

 

                                                                
                                                                                         

Напомена: Табелу Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 
 

 
1) 

 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 
 

 
 
 

 
Адреса : 
 

 
 
 

 
 
 

 
Матични број : 
 

 
 
 

 
 
 

 
Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

 

 
 
 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

 
2) 

 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 
 

 
Адреса : 
 

 
 
 

 
 
 

 
Матични број : 
 

 
 
 

 
 
 

 
Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

 
 
 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

  
Адреса : 
 

 

  
Матични број : 
 

 

  
Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 

Напомена: Табелу Подаци о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) УКУПНА ЦЕНА ЗА Техничку организација и извођење музичког програма 
за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и спорта у Горњем 
Милановцу“; 
 
 

 
Укупна вредност понуде изражена у 
динарима без ПДВ-а:  
 

 
 

 
ПДВ____%: 
 

 

 
Укупна вредност понуде изражена у 
динарима са ПДВ-ом:  
 

 

 
Рок и начин плаћања: 
 

Плаћање ће се извршити у року 
од 45 дана од дана 
испостављања рачуна, а по 
извршеној услузи. 

 
Рок важења понуде: 
 

_____ дана ( не може бити краћи 
од 30 дана од дана отварања 
понуде) 

 

 
 
 
 
 

          Датум                                    Понуђач 
                                                          
___________________                   ________________________ 
 
 

 

 

 
Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити и потписати образац понуде. 
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VII-4 СТРУКТУРА ЦЕНЕ за 
Техничку организацију и извођење музичког програма за потребе  

манифестације „Дани музике, екологије и спорта у Горњем Милановцу“ 
 
 

 
ВРСТА УСЛУГЕ 

 
Укупна цена   
без ПДВ-а  

 
Укупна цена  
са ПДВ-ом 

1 2  3 

Техничка организација и 
извођење музичког 

програма за потребе  
манифестације „Дани 

музике, екологије и спорта 
у Горњем Милановцу“ 

  

 
 
 
 
 
Понуђачи су у обавези да у оквиру структуре цена дају  укупну цену без 
пдв-а и укупну цену са пдв-а.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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VII-5 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за ЈН 54/19- Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и 
спорта у Горњем Милановцу“, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС 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 и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

 

          Датум:   Потпис понуђача 
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VII-6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке услуга бр.54/19 – Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и 
спорта у Горњем Милановцу“, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је 
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом. 
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VII-7 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦE 

 

 

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво 
изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани као најповољнији понуђач у 
поступку јавне набавке бр.54/19 - Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и 
спорта у Горњем Милановцу“ у тренутку закључења уговора доставити 
наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење: 
 
- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без  
пдв-а, са роком важности 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење 
посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење услуге има за 
последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти 
број дана за који ће бити продужен и рок извршење услуге. 
 
Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од 
стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа 
код пословних банака. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а 
као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију 
меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача. 
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених 
меница са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона 
депонованих потписа као и копију  захтева за регистрацију меница овереног од 
стране пословне банке понуђача. 
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач 
не извршaва  своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
 
 
 
Место_______________________                  Потпис овлашћеног лица  
Датум ______________________ 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА  
О  ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

 

1. Општинска управа општине Горњи Милановац, ул. Таковска бр. 2, коју 
заступа начелник Општинске управе Дејан Вељовић (у даљем тексту : 
Наручилац услуге) и 
2.__________________________са седиштем у______________________ 
улица________________________,ПИБ_____________,МБ_____________,  
кога заступа директор______________________(у даљем тексту: Пружалац  
услуге), 
   
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама, спровео поступак јавне 
набавке мале вредности услуге – Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и 
спорта у Горњем Милановцу“ ( ЈНМВ 54/19); 
- да је пружалац  услуге дана (датум завођења понуде код 
Наручиоца____________) доставио понуду број (заводни број 
Наручиоца____________) која је саставни део овог Уговора; 
- да понуда пружалац услуге у потпуности одговара захтевима Наручиоца из 
конкурсне документације, која је саставни део овог Уговора; 
- да је Наручилац на основу понуде пружалац услуге и Одлуке о додели 
уговора, а у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама доделио 
пржаоцу услуге предметни Уговор; 
- да учесници групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу (напомена: важи у случају када понуду подноси група понуђача); 
- да пружалац  услуге извршење набавке делимично поверава подизвођачу 
(напомена: попунити у случају када понуђач подноси понуду са подизвођачем): 
  
"……….............................................................................….....................…...............", 
ул.……..................................................бр.............,…................................…...............; 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет Уговора је услуга Техничка организација и извођење музичког 
програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и спорта у 
Горњем Милановцу“ у складу са условима из конкурсне  документације, и 
прихваћене понуде, која је саставни део овог Уговора . 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Члан 3. 
 
Укупна цена услуге износи _______________________ динара без пдв-а 
односно_______________________динара са пдв-ом. 
  
Уговорена цена је фиксна током важења овог Уговора и не може се мењати. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
Плаћање ће се извршити у року од 45 дана од дана испостављања рачуна, а по 
извршеној услузи. 
 

Члан 5. 
Пружалац услуга се обавезује да ће за Манифестацију „Дани музике, екологије 
и спорта у Горњем Милановцу“ извршити услугу извођења музичког програма 
на локацији наступа, у договореном времену, према спецификацији из 
конкурсне документације. 
Постављање бине са пратећом опремом ће се извршити на начин да иста буде 
спремна за коришћење  до почетка тонске пробе дана 29.08.2019.године. 
Демонтажа ће бити извршена након завршетка музичког програма, у складу са 
могућностима Пружаоца услуге.  
 

Члан 6. 
Наручилац се обавезује: 
-да обезбеди одговарајући простор за постављањ бине;  
-да изврши пријаву јавног скупа; 
-да обезбеди редарску службу ради безбедности извођача и публике; 
-да изврши плаћање у складу са уговором; 
 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 7. 
Пружалац услуге се обавезује да на дан закључења Уговора преда Кориснику 
услуге бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење 
посла, у корист Наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без 
пдв-а, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по 
виђењу” и са роком важења најмање  десет дана дуже од истека рока за 
коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за извршење 
услуге има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок извршење услуге. 
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 7. 
Уколико Наручилац утврди да предметна услуга није извршена у потпуности у 
складу са условима из конкурсне документације и прихваћене понуде, 
сматраће се да иста није извршена, а Пружалац услуге је дужан да Наручиоцу 
надокнади целокупну претрпљену штету. 
Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора, без обавезе 
плаћања било какве накнаде штете за случај да начин извршења уговорених 
обавеза не одговара Наручиоцу, као и за случај да квалитет извршења услуге 
не задовољава захтеве Наручиоца. 
У случају више силе уговорне стране се ослобађају одговорности за накнаду 
штете, применом Закона о облигационим односима и уговарају нови датум 
одржавања манифестације. 
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УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 8. 
Ако Пружалац  услуге касни са извршењем услуге, обавезан је да Наручиоцу 
плати уговорну казну у висини од 5 ‰ (промила) укупне уговорене цене услуге 
(са урачунатим порезом на додату вредност), за сваки дан кашњења, а уколико 
укупна казна пређе износ од 5 % укупне уговорене цене услуге (са урачунатим 
порезом на додату вредност), Уговор се сматра раскинутим. 
Наступање случаја више силе искључује примену ове уговорене казне. 
Наплата уговорене казне ни у ком случају нема утицаја на право Наручиоца да 
захтева надокнаду штете. 
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове у вези са овим 
уговором решавају споразумно, у супротном спор ће се решавати пред 
надлежним судом. 

Члан 9. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 
уговорних страна. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 
 
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 10. 
 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за 
сваку уговорну страну. 
 
 
 
 
          ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА                                                       КОРИСНИК УСЛУГА 
 
        _______________________                                               ОПШТИНСКА УПРАВА 
        _______________________                                               ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
        _______________________                                                         Начелник 
        _______________________                                                   Дејан Вељовић 
 
 
 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 
уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени  сви 
подизвођачи.  
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да одреди једног  понуђача из групе  који ће  попунити, и 
потписати модел уговора. 
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IX  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на 
српском језику.  
 
2.ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА 
ОБРАЗАЦА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа Горњи Милановац, Таковска 2, 
32300 Горњи Милановац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 54/19 – 
Техничка организација и извођење музичког програма за потребе  
манифестације „Дани музике, екологије и спорта у Горњем Милановцу“ - 
НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
14.08.2019. године до 12,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће , уколико понуђач захтева, понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом и наручилац ће је по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.. 

Понуђач је дужан да попуни и потпише обрасце из Конкурсне документације. 
Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за 
њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, 
тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 
Обрасци из Конкурсне документације попуњавају се, потписују и оверавају 
печатом, а све у складу са обрасцима и напоменама на обрасцима из 
Конкурсне документације.  

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да 
потпише и овери односно није дужан да их достави.  

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени Конкурсном 
докуметацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне 
документације. Подношењем понуде сматраће се да је понуђач у потпуности 
прихватио све услове из Конкурсне документације. 
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3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама. 

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољена. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска 
управа Горњи Милановац, ул. Таковска бр.2  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку бр. 54/19 – Техничка организација и 
извођење музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, 
екологије и спорта у Горњем Милановцу“- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку бр. 54/19 – Техничка организација и 
извођење музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, 
екологије и спорта у Горњем Милановцу“ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку бр. 54/19 – Техничка организација и 
извођење музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, 
екологије и спорта у Горњем Милановцу“ – НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 54/19 – Техничка 
организација и извођење музичког програма за потребе  манифестације 
„Дани музике, екологије и спорта у Горњем Милановцу“ - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора да буде 
изражена у динарском износу, а не у процентима. Уколико се измена понуде 
односи на понуђену цену, понуђач је обавезан да достави писмено обавештење 
о укупној цени целокупне понуде, после измене, без и са пдв-ом, и обавезан је 
да достави Образац понуде и образац Структуре цена , као и Модел уговора које 
понуђач нуди после измена, у супротном његова понуда биће одбијена као 
неприхватљива. 

6.САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално 
поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У 
Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду. 

7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде то и наведе. Понуђач је обавезан да  наведе у својој понуди проценат 
укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50% као и део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  подизвођач мора да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача.   

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави попуњену, потписану и 
оверену Изјаву о испуњавању услова који су наведени у Конкурсној 
документацији. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
садржи податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу. 

 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА 
 
Плаћање уговорених услуга вршиће се без аванса у року од 45 дана од дана 
испостављања рачуна, а по извршеној услузи. 
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10.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30  дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужења рока важења понуде. Понуђач који прихвати 
захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

 

11.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ  
Вредности у Конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.  
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а. 
 
Понуђене јединичне цене су фиксне за цео уговорни период и не могу се 
мењати.  
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 
изражена цена има предност у случају несагласности. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Ако је у понуди исказана нереално ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92.ЗЈН. 
 
Уколико понуђач достави понуду чија је вредност већа од процењене вредности 
јавне набавке, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. Изузетно 
од тога, наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи 
понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од 
упоредиве тржишне цене  и ако су понуђене цене у свим одговарајућим 
понудама веће од процењене вредности јавне набавке.  
 
12.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.54/19 – Техничка организација и извођење 
музичког програма за потребе  манифестације „Дани музике, екологије и спорта у Горњем Милановцу“ 

 

31/35 

  

 

 
 
 
13.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Наручилац је предвидео врсту средстава финансијског обезбеђења којима 
понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и 
испуњење својих уговорних обавеза. 
 
Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да на дан закључења Уговора 
преда Наручиоцу, сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним 
овлашћењем,  и то: 
  
- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-
а, са роком важности 30 дана дуже од  истека рока за коначно извршење посла, 
с тим да евентуални продужетак рока за извршење услуге има за последицу и 
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за 
који ће бити продужен и рок извршење услуге рока предвиђеног за пружање 
услуга; 
  
Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од 
стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа 
код пословних банака. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а 
као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију 
меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача. 
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених 
меница са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона 
депонованих потписа као и копију  захтева за регистрацију меница овереног од 
стране пословне банке понуђача. 
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач 
не извршaва  своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац је дужан да: 

а) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди; 

б) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди; 

в) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
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15.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште или путем 
електронске поште на e-mail: jn@gornjimilanovac.rs)  тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности 
у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
одговор објави на Порталу јавних набавки. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или 
заинтересованог лица путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде  телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је 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.  

 

16.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
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17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

18.ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може да поднесе 
понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у 
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 
штету  због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
е-маил: jn@gornjimilanovac.rs или препорученом пошиљком са повратницом, 
а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако Законом није одређено другачије. О поднетом Захтеву за 
заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина  позива 
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 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.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 
3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке наручиоца о додели уговора из члана 108. Закона или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за 
подношење Захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену 
радњу наручиоца пре отварања понуда. Уколико подносилац захтева оспорава 
одлуку о додели уговора  или оспорава одлуку о обустави поступка или радњу 
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чланова 138.-167. 
Закона. 
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УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА  

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12,14/15 и 
68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да 
садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће 
се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН 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.  

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.  
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Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 
 

 

Примерак правилно попуњеног налога за уплату: 

 
 
 
НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним редоследом како је то приказано у 
горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ 
« * и сл. 
 

 
 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева 
за заштиту права. 

У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, 
Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је 
следећи на утврђеној ранг листи. 

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН, уколико је поднета само једна 
понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношења 
Захтева за заштиту права. 

 
 
 
 


