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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 

AП  ВОЈВОДИНА 

OПШТИНА ИНЂИЈА 
 

 

                                                                                                                                  Образац  1 

 

                                                           

     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

        Набавка услуга  број  14/2022 

 
 

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: 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 
Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 
 

 

Шифра делатности:  
 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Услуга организације регионалне  манифестације  „Бешка  фест“    
(Друштвене и друге посебне услуге у области културе  –  Прилог 7)       

Набавка   број   14/2022 

 

 

1. БРОЈ ПОНУДЕ ________________________________  

                                              (број и датум понуде) 

 

2. Опис предмета  набавке:  

1.  Oрганизовање и обезбеђивања доласка и наступа  

ИЗВОЂАЧА/ГРУПЕ 

Цена без пдв-а 

 

Ђорђe  Чавић  са оркестром Ивана Макевића (петак,  

02.09.2022, 21:00) 
 

Ивана  Петерс   (петак, 02.09.2022, 22:00)  

„Milacopezo“ бенд    (петак, 02.09.2022, 24:00)  

Тијана  Дапчевић  и велики тамбурашки оркестар 

„Романса“  (субота, 03.09.2022,   21:30) 
 

Прљави инспектор Блажа и „Кљунови“ 

 (субота, 03.09.2022,   22:30) 
 

„Џепови“  бенд   (субота, 03.09.2022,   24:00)  

2. Техничко   особље 

3. Физичко обезбеђење 

 (Техничка  спецификација) 

 

4. Пагоде   

5. Тезге  за излагаче, димензије 190x90 центиметара 

6. Барске столице и столови 

7. Мобилни тоалети 

8. Ватромет 

  (Техничка  спецификација) 

 

9.  Снимање и фотографисање догађаја 

10.  Штампање билборда 

 

  

11.  Обезбеђивање бине,  видео опреме,  озвучења, 

расвете  и остале опреме са превозом,  монтажом и 

демонтажом за дан 02.09.2022. и 03.09.2022. године  и  

ватромета  

            (Техничкa  спецификацијa) 
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• УКУНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  (1-11):  _____________________ динара без ПДВ-а,   

__________________________ динара са ПДВ-ом. 

     НАЧИН ПЛАЋАЊА:   уплатом на текући рачун  Извршиоца  услуге у року  до 45   

дана  од пријема исправног рачуна,  a након завршетка манифестације. 

 
 

• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Понуда важи:   ___________ дана од дана отварања понуда. 

 

• РОК   И  МЕСТО   ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ  

Услуга која је предмет набавке извршиће се према усвојеном Програму  културне 

манифестације  „Бешка  фест“   у периоду од 02.09.2022. године до 03.09.2022. 

године. 

      Место извршења услуге:    Бешка, општина Инђија.  

 

Понуђач се обавезује да приликом закључења Уговора достави средство 

финансијског обезбеђења  за добро извршење посла и то: 

 

 бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, у износу 

од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ, у корист Наручиоца, са роком важења 30 

(тридесет) дана дужим од уговореног периода трајања уговора, с тим да евентуални 

продужетак периода трајања уговора има за последицу и продужење рока важења менице и 

меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и период трајања уговора. 

 

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Извршилац не буде извршавао своје 

уговорене обавезе у роковима и на начин који  предвиђен уговором и Техничком 

спецификацијом. 

 

 

У _______________, дана _______________                                  ПОНУЂАЧ 

  

                                                                  

                                                                                           _____________________ 
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2.   ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА   ИЗ  ЧЛ 

111. ЗЈН-а  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћени 

представник понуђача,  дајем следећу 

  

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач____________________________________(навести назив понуђача) у поступку 

набавке друштвене и друге посебне услуге – Услуга организације  регионалне   

манифестације  „Бешка фест“,  Набавка  14/2022,  испуњава све критеријуме за 

квалитативни избор привредног субјекта из чл.  111. став 1. тачке 1. - 3.  ЗЈН-а,  

односно критеријуме дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку: 

 

1. Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година 

од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим 

ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 

набавке (чл.111. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 

осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 

прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане 

казне, 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. 111. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3. Да привредни субјект,  у периоду од претходне две године од дана истека рока за 

подношење понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног  

и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене 

зараде  или других обавезних исплата  (чл. 111. ст. 1. тач. 3) Закона). 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача. 

 

 

 

       Место и датум:                                                                                      ПОНУЂАЧ 

 

 

_____________________                                                                _______________________ 

 

 



5 

 

 

3.   ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА   ЗА  

ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ  СУБЈЕКТА 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћени 

представник понуђача,   дајем  следећу 

  

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач____________________________________(навести назив понуђача) у 

поступку набавке друштвене и друге посебне услуге – Услуга организације  

регионалне   манифестације  „Бешка фест“,  Набавка  14/2022,  испуњава све 

критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта односно критеријуме 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку: 

 

1.  Да је привредни субјект носилац права за заступање у име и за рачун 

тражених извођача за манифестацију „Бешка фест“. 

Понуђач је дужан да достави копије уговора о заступању или овлашћења  за 

заступање  у име и за рачун тражених извођача  за манифестацију „Бешка фест“. 

 

2. Да привредни субјект има тражене кадровске капацитете:                           

техничко особље  и  физичко обезбеђење. 

Овај критеријум доказује се:  копија  М образца  и  уговор о раду или уговора  о  

радном ангажовању у  складу са важећим Законом о раду. 

 

3. Да привредни субјект располаже са техничком опремом: 

-  најмање једним теретним возилом минималне носивисти 3 тоне, 

            -  најмање једним камионом носивости минимум 10 тона тона, 

            -  алуминијумска конструкција - бина, видео опрема,  озвучење, расвета  и остала 

опрема наведена  у  техничкој спецификацији  или одговарајућом са минимум истим 

карактеристикама и квалитетом. 

Овај критеријум доказује се достављањем: 

- пописне листе на дан 31.12.2021. године, за опрему која је купљена у 2022. години 

фотокопија рачуна о куповини или уговор о куповини. Ако опрема није у власништву – 

уговор о коришћењу/закупу опреме. 

  Наведена бина  и техничка опрема мора да задовољава техничке стандарде, да 

поседује техничку документацију, атесте и техничку контролу. 

 

  Понуђач је дужан да достави фотокопију атеста за наведену опрему као и извештај 

о техничкој контроли  главног пројекта за алуминијумску конструкцију и газиште  као и  

доказ за наведена возила: очитана саобраћајна  дозвола и полиса осигурања важећа на дан 
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отварања понуда, а ако привредни субјект није власник возила и уговор о коришћењу 

(закупу, лизингу). 

 

4.   Да  је   у   претходна     24   месеца     организовао     најмање   две  

манифестације на територији Републике Србије где је било најмање   5.000  особа  на 

отвореном простору.  

 

Понуђач је дужан  да достави  копије  уговора о организацији културних 

манифестација. 

 

 Понуђач је обавезан уз  Изјаву   да достави  доказе  који су назначени за критеријум 

бр. 1, 3 за бину и 4. 

 

Наручилац може да пре доношења одлуке о додели уговора  у поступку   набавке 

захтева од понуђача  који је доставио  економски најповољнију понуду да достави   и друге  

доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор  привредног субјекта. 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача,  Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача. 

 

 

 

       Место и датум:                                                                                      ПОНУЂАЧ 

 

 

_____________________                                                                _______________________ 
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УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

ИЗРАДА ПОНУДЕ 

Понуда се сачињава у писаном облику у складу са обрасцима датим у овом Позиву. 

Уколико се понуда доставља електронским путем, иста се у целини скенира и доставља 

наручиоцу у pdf формату. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда се може поднети  непосредно  или  путем поште  или електронским путем  на 

адресу електронске поште. 

 
 
ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на 

страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног 

преводиоца. 

 

САДРЖИНУ ПОНУДЕ ЧИНЕ: 
Попуњен и потписан:  

Образац понуде,  Образац Изјаве понуђача о испуњавању критеријума  из  члана 111.  ЗЈН,  

Образац Изјаве понуђача о испуњавању критеријума  за избор привредног  субјекта  са  

траженим   доказима  и  Образац Техничке спецификације. 

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима („Сл.   

гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др.закон, 5/15, 44/18 и 95/18). 

Понуда мора бити достављена у складу са  горе  наведеним. 

 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цене у понуди изразити у динарима. 

 

У обрасцу  понуде  исказати  цене   без ПДВ-а  за   сваку  ставку означену бројем као и 

укупну  цену  без ПДВ-а   и са ПДВ-ом. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане.  Понуђена цена мора да садржи све елементе 

структуре цене, тако да покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Понуђене цене су фиксне и не могу се мењати. 

 
 

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

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда.  У случају да понуђач 

наведе краћи рок важења понуде или не наведе рок, таква понуда ће бити одбијена. 

 

 


