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Чајетина, јун 2015. године; 

 
 
 
 

Конкурсна документација сачињена у складу са: 
 

• Законом о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, број 124/2012); 

• Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(“Службени гласник РС”, број 29/2013 ). 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Назив, адреса Наручиоца : ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, Општинска управа 

Ул. Александра Карађорђевића бр.28, 31310 Чајетина 
 
2. Врста поступка: отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама 
("Сл.гласник РС" бр. 124/12) 
 
3. Предмет поступка јавне набавке: ангажовање музичких група за наступ на фестивалу  
„Hills Up“ који се одржава на Златибору од 23.07.-25.07.2015. године. 
 
 
4. Резервисана набавка: не 
 
5. Електронска лицитација: не 
 
6. Контакт: Служба за јавне набавке, 031/831-151, локал 134 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 * опис предмета набавке:  ангажовање извођача за наступ на фестивалу  „Hills up“ 
који се одржава на Златибору од 23.07.-25.07.2015. године. 
 
 * назив из ОРН: Услуге музичких група 
  
 * ознака из ОРН: 92312120  
 
2. Опис :   
 
3. Подаци о оквирном споразуму: нема 
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   3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

ЗА НАБАВКА ПРЕДМЕТНИХ УСЛУГА  
(закључење Уговора о ангажовању извођача за фестивал „Hills up“ на Златибору) 

 
 Сходно потребама Наручиоца, неопходно је ангажовати наведене извођаче који ће 
наступати на музичком фестивалу „Hills up“ на Златибору у трајању од 23.07.-25.07.2015. 
године. Распоред наступа за сваку групу посебно: 
 
Ред.бр Назив извођача Термин наступа Трајање наступа 
1. ШКАБО 23.07.2015.године До 60 минута 
2. САРС 23.07.2015.године До 60 минута 
3. ПАРТИБРЕЈСКЕРС 24.07.2015.године До 60 минута 
4. БЛАЖА И КЉУНОВИ 25.07.2015.године До 60 минута 
5. ЈУ ГРУПА 25.07.2015.године До 60 минута 
6. РИТАМ НЕРЕДА 24.07.2015.године До 60 минута 
7. ОСВАЈАЧИ 25.07.2015.године До 60 минута 
8. ДИ ЏЕЈ МАРКО НАСТИЋ 24.07.2015.године До 60 минута 
9. ДИ ЏЕЈ АЋИМ 23.07.2015.године До 60 минута 
10. ВРЕЛО 24.07.2015.године До 60 минута 
 
ШКАБО 
Бошко Ћирковић, познатији под надимком Шкабо српски је репер, бит-мејкер и 
продуцент.  Био је члан групе „Ред Змаја“ а од 1999. године је члан београдског реп бенда 
„Београдски Синдикат“. У 2010. години основана је нова група, под именом Ф4 (Фантастична 
четворка), чији оснивачи су Шкабо, Марлон Брутал, Жобла и ДЈ Ајрон. Са Београдским 
синдикатом објавио албуме: Гистро (1998), БСССТ... Тишинчина! (2001), Говедина (2002), Сви 
заједно (2005), Они су (2006), Дискретни хероји (2010). Соло албуми: Сам (2003), Ремек-
дело (2008), Десет дина гласа на матрици (2009), Музика за демонстрације (2010), ЕП 
Вук (2011), Човек (2011), Бесконачно (2012), Прича два вука (2014) 
САРС 
Групу Свеже ампутирана рука Сатрианиа (С.А.Р.С.) су у Београду, 2006. године основали 
Драган Ковачевић- Жабац и Александар Луковић- Лукац. Наредне године снимају пјесму 
Буђав лебац, која готово тренутно постаје интернет мегахит с преко 3,6 милиона кликова на 
Јутјубу, а и данас је један од траженијих хитова на радио станицама и у клубовима. Свој први 
албум једноставног назива С.А.Р.С. издају 2009. Године,  други албум Перспектива издају на 
први дан 2011. Године.  Албум је био номинован за МТВ награду. Насловна ствар албума је 
била изостављена са фрее доwнлоада, те се годину дана могла чути само на концертима.  У 
лето 2012., у сарадњи с црногорским хип хоп дуом Wхо Сее, објављен је и први спот за тек 
надолазећи, трећи албум, за песму Бојана, која је неколико недеља заузимала прво место на 
свим регионалним топ листама, а почетком 2013. објављен је и други спот за нови албум за 
песму Мир у свету која је 20 дана провела на првом месту регионалног МТВ-а, а већ је 
постала хит и на концертима. 2013. године службено излази трећи албум под називом “Кућа 
части”. Група С.А.Р.С. је до данас уз три албума издала и 11 спотова, од којих је шест 
скупило преко милион кликова на Јутјубу. 
ПАРТИБРЕЈКЕРС 
Партибрејкерс (у преводу Журколомци) су српска рок група из Београда основана у августу 
1982. године. Основали су је Зоран „Цане“ Костић (певач), Горан „Манза“ Булатовић 
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(бубњар), Небојша „Антон“ Антонијевић (гитариста) и Љубиша Костандиновић (гитариста). 
Партибрејкерси су имали свој први наступ 4. октобра 1982. године у Дадову као предгрупа 
групи Тхе Фифтиес, а после пробијања леда свирали су скоро свакодневно. У Загребу су 
одсвирали пет концерата за редом а на једном од њих упознали Џонија Штулића. 

Албуми:  Партибрејкерс (1985), Партибрејкерс ИИ (1988), Партибрејкерс ИИИ (1989), 
Забава још траје (концертни) (1992), Кисело и слатко (1994), Најбоље од најгорег (1996), 
Ледено доба (1997), Грамзивост и похлепа (2002), Слобода или ништа (2007), Крш и лом 
(2009) 
ПРЉАВИ ИНСПЕКТОР БЛАЖА И КЉУНОВИ 
У јесен 1993. године на спонтаном окупљању у клубу СКЦ-а свирали су: Ариго Саки (гитара), 
Воја (бубањ), Деки из Новог Сада (бас), а Блажа је певао, свирао, ломио акустичну гитару и 
пуштао филмове. Овај концепт се показао као добар међу љубитељима алкохола и еx-ју 
рокенрола и од тада популарност овог бенда константно расте. 
Албуми: Плагијати и обраде (1996), Секс, дрога и Бодирога (1998), Паре не враћамо (2002) 
ЈУ ГРУПА 
ЈУ група је југословенска и српска рок група из Београда. 
Албуми:  „ЈУ група“ (Југотон 1973.), „Како то да сваки дан?“ (Југотон 1974.), „ЈУ група“ 
(Југотон 1975.), „ЈУ злато“ (Југотон 1976.), „Међу звездама“ (Југотон 1977.), „Само напред...“ 
(ПГП РТБ 1979.), „Од злата јабука“ (ЗКП РТЉ 1987.), „Има наде“ (ПГП РТБ 1988.), „Трагови“ 
(ПГП РТБ 1990.), „Рим 1994“ (ПГП РТС 1995.), „Дуго знамо се“ (ПГП РТС 2005.) 
РИТАМ НЕРЕДА 
Ритам нереда је панк рок група из Србије. Група је основана 1987. године у Новом Саду, а 
први концерт су имали тек крајем 1989. 
Албуми: Oi Ain't Dead (1989), Никог нема (1991), Бреакинг (1993), Пого Live (1995), Звуци 
бола (1996), 999 (2000), Exist to resist (2002), Порив (2002), IX (2006), Паралелни свет (2010), 
То ниси ти (2015) 
ОСВАЈАЧИ 
Освајачи је југословенска и српска хард рок и хеви метал група, основана у Крагујевцу 1990. 
године. 
Албуми: 1990. Крв и лед (ПГП РТБ), 1995. Сам (ПГП РТС), 2000. Врелина (Take It Or Leave It) 
ДИ ЏЕЈ АЋИМ 
Познати београдски Ди џеј са бројним наступима у Србији и иностранству. 
ВРЕЛО 
ВРЕЛО је основала Наташа Томић почетком 1999. године у Руми. До 2003. године ВРЕЛО 
истражује, проучава и ради на музичко-фолклорном материјалу Србије и других словенских 
народа и у том периоду пролази кроз неколико различитих фаза.На Би-Би-Сијевом конкурсу 
за »Следећу велику ствар« (BBC`s The Next Big Thing 2007) у конкуренцији преко 2500 
извођача из 88 земаља ВРЕЛО је наступало у Лондону у »Мејда Вејл« (Maida Vale) студију и 
пласирало се на друго место овог престижног такмичења са песмом »Пошле моме«. Крајем 
августа 2008. године издавачка кућа ПГП-РТС објавила је први албум групе ВРЕЛО под 
именом »Преко реке«. 
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       4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
Обавезни услови 
Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне 
набавке и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  

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; 

    3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије  
 

Додатни услови: 
1. Понуђач мора уз своју понуду доставити  потписано овлашћење/изјаву дату од стране 

уметника - извођача ( име и презиме извођача, ЈМБГ, бр. л.к.), којим га овлашћује да 
га заступа, склопи уговор о јавној набавци и којим се гарантује наступ под пуном 
кривичном и материјалном одговорношћу. 

2. Да располаже са потребним финансијским, техничким и кадровским капацитетом за 
извршење предметног посла, што доказује потписаном  и печатираном изјавом, датом 
под кривичном и материјалном одговорношћу датом у конкурсној документацији. 

 
 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 
 
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што 
доказује достављањем доказа наведеним у делу "Обавезни услови" у тачкама 1-4 овог дела 
Конкурсне документације. 
 
Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без 
обзира на ангажовање подизвођача. 
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове 
из члана 75. сав 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у 
делу "Обавезни услови" у тачкама 1-4 овог дела Конкурсне документације. 
 
Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на 
основу достављених доказа у складу овим одељком конкурсне документације. 
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УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ  ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

A)  Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним 
набавкама за ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из 
групе понуђача: 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач, 
или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа: 
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда; 
2) а) извода из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда (за дела из 
надлежности основног и вишег суда), на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
б) извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; в) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих. 
3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 
4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ под тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу 
са законом. 

Доказ под тачком 3) мора бити издат након слања позива за подношење понуда. 
 
Б) Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач, 
доказује достављањем следећих доказа: 
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 
регистра; 
2) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да 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 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
3) потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано да му је, као 
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привредном субјекту, изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуда 
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода; 
Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу 
са законом. 
Доказ из тачке 3) мора бити издат након слања позива за подношење понуда. 
 
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 
 
Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде  изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2. - конкурсне 
документације. 
 
Начин достављања доказа: 
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
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. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује 
испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
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. став 1. тачка 1) 
до 5) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у 
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац 
ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику 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. 
Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 
 
Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што 
доказује печатираном и потписаном Изјавом, под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу о испуњености обавезних услова док услове из члана 75.  
Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове 
из члана 75. сав 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује печатираном и потписаном Изјавом, 
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености обавезних услова.  
 
 
Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 
 
Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде  изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са обрасцем 2. - конкурсне 
документације. 
 
Начин достављања доказа: 
 
Понуђач доказује печатираном и потписаном Изјавом, под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу да испуњава  обавезне услове прописане ЗЈН и конкурсном документацијом , а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
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. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, 
доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
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. став 1. тачка 1) 
до 5) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у 
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац 
ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику 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. 
 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
 
Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о 
јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у 
поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном 
документацијом. 
 
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 
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Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 
5.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ  
       У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце 
треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из 
конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од 
овлашћеног лица за заступање понуђача. 
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом. 
 
Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано 
као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду 
достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора. 
 
У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу 
бр. 1.-, изузев образаца 2. и 7. који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе 
понуђача у своје име. 
 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда. 
 
 
5.3. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
5.4. ПАРТИЈЕ 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
5.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је 
затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут 
отвара. 
Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 
доставити, лично или поштом на адресу: 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, Општинска управа, Ул.Александра Карађорђевића бр.28, 31310 
Чајетина са назнаком:  
            "ПОНУДА ЗА  ЈНВВ-у 09/15 - НЕ ОТВАРАТИ"   
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, 
најкасније до истека рока за подношење понуда. 
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На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс 
понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 
 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
 
Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду 
може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред 
тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној 
заједничкој понуди. 
 
5.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, 
најкасније до истека рока за подношење понуда. 
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и 
достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти  
 
"ИЗМЕНА ПОНУДЕ" или "ДОПУНА ПОНУДЕ" или "ОПОЗИВ ПОНУДЕ" у отвореном поступку 
јавне набавке велике вредности  ЈНВВ 09/15 - НЕ ОТВАРАТИ". 
 
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се 
неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу. 
 
Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење 
исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство 
обезбеђења озбиљности понуде. 
 
5.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Понуђача у року одређеном у 
позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 10.07.2015. године до  12,00 
часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се 
неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Благовремено достављене понуде  биће јавно комисијски отворене у просторијама 
Наручиоца, дана 10.07.2015. године са почетком у 12:30 часова. 
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре 
почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у 
овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача. 
 
5.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
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Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача. 
Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија 
понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, 
закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу 
предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за 
извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о 
пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији. 
Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о 
јавним набавкама. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке 
без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр. 1.Б - 
Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује. 
Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев обрасца 2 и 7 који попуњава, 
потписује и оверава подизвођач у своје име. 
Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним одељку  Услови за 
учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. 
Додатне услове у вези са капацитетима понуђач испуњава самостално, без обзира на 
ангажовање подизвођача. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
Наручиоца. 
 
5.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају 
доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно о према Наручиоцу 
обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 
81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена 
лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке. 
Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са 
Законом. 
Сваки понуђач из групе понуђача која пдоноси заједничку понуду мора да испуњава услове 
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним 
одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како  доказује испуњеност тих 
услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе 
испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном 
документацијом.  
Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди: 
-попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла 
-попуњен и оверен Обрацац бр. 1А - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале 
чланове групе понуђача. 
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У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу 
бр. 1-, изузев обрасца 2 и 7 који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у 
своје име. 
 
5.10. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ 
         НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
         (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
    закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног 
може бити: 
 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука друго надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који 
се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврсан. 
Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 
уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе 
понуђача. 
На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона Управа за јавне набавке води 
списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки. 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу. 
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 
Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку 
закључења уговора, да Наручиоцу поднесе банкарску гаранцију на износ од 15% вредности 
уговора, на име гаранције за добро извршење посла, без ПДВ. 
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5.11. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може, најкасније осам дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши 
измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде 
измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне 
објави на Порталу јавних набавки. Све измене, објављене на напред наведени начин и у 
напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације. 
 
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за 
подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
 
5.12. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 
Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у 
потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце 
треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из 
конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од 
овлашћеног лица за заступање понуђача. 
Понуђач доставља једну понуду  у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде, за сваку 
партију посебно. 
Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из 
чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у 
конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим 
ставом ове тачке: 
- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, 
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине, 
- докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., 
предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом, 
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда, 
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Изјава о испуњености услова из члана 76. Став 
2. Зјн 
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Техничке спецификације, 
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Образац трошкова припреме понуде, 
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава понуђача о независној понуди, 
- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 8.- Изјава о испуњености обавезних услова 
- Потписано Овлашћење/Изјава од стране Извођача - сагласност о заступању. 
- обрасци и докази у складу са тачком 5.9. овог упутства у случају да група понуђача подноси 
заједничку понуду, односно 5.8. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
- средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 5.17. овог упутства. 
Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информације 
или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће 
одбити као неосноване. 
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно 
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се 
видно не оштете листови или печат. 
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5.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ 
         УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду, одбије 
неприхватљиву понуду. 
 
5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Понуђач може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде која појашњења Наручилац мора примити најкасније пет дана пре 
истека рока за поднхошење понуда, са назнаком: "Објашњења - позив за јавну набавку бр. 
ЈНМВ 09/2015“ Захтев за појашњењима  у вези припремања понуде заинтересовано лице ће 
упутити на следећу адресу Наручиоца: ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, Општинска управа 

Ул.Александра Карађорђевића бр.28, 31310 Чајетина, или на факс број 031/831-447 
Наручилац ће у року од три дана по пријему таквог захтева, писаним путем одговорити 
понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 
Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
5.15. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
Цена у понуди са свим трошковима које понуђач може да има приликом реализације јавне 
набавке,  исказује се у динарима. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде  по окончаном поступку отварања понуда. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
Понуђач у понуди наводи начин плаћања. Уколико је понуђени начин плаћања авансно 
плаћање, Понуђач је обавезан да достави авансни пред/рачун. 
Понуђена цена даје се као фиксна.  
 
5.16. МЕСТО И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА 
 

1.1  Предметне услуге пружаће се у време трајања музичког фестивала „Hills up“ који се 
одржава на Златибору од 23.07.-25.07.2015. године. 

Реф.бр Назив извођача Термин наступа Трајање наступа 
1. ШКАБО 23.07.2015.године До 60 минута 
2. САРС 23.07.2015.године До 60 минута 
3. ПАРТИБРЕЈСКЕРС 24.07.2015.године До 60 минута 
4. БЛАЖА И КЉУНОВИ 25.07.2015.године До 60 минута 
5. ЈУ ГРУПА 25.07.2015.године До 60 минута 
6. РИТАМ НЕРЕДА 24.07.2015.године До 60 минута 
7. ОСВАЈАЧИ 25.07.2015.године До 60 минута 
8. ДИ ЏЕЈ МАРКО НАСТИЋ 24.07.2015.године До 60 минута 
9. ДИ ЏЕЈ АЋИМ 23.07.2015.године До 60 минута 
10. ВРЕЛО 24.07.2015.године До 60 минута 
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5.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Наручилац захтева да понуђач на име повраћаја аванса, приликом потписивања 
уговора, достави: 
 
 Понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора достави уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са овлашћењем за 
попуну у висини од 100% од вредности аванса, без ПДВ-а, са клаузулом “без протеста” и “по 
виђењу”, на повраћаја аванса, која ће трајати 15 (петнаест) дана дуже од дана прихватања  
рачуна.  
 Понуђач  је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са 
овим уговором. 
 Уколико Понуђач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Наручилац ће 
уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Понуђача на име повраћаја 
аванса.  
 
5.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријуму „најнижа понуђена цена". 
Уколико два понуђача поднесу понуду која садржи исту понуђену цену, биће изабрана 
понуда која је прва приспела на адресу Наручиоца. 
 
5.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 
 
Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, 
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и 
да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у 
складу са чланом 93. Закиона. 
 
5.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
5.21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту 
права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 
дана. 
 
5.23. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом 
утврђени или означени као поверљиви. 
Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила пвореду поверљивости 
података добијених у понуди. 
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Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 
садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису достпуни, као и пословне 
податке који су прописима означени као поверљиви. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном доњем углу великим 
словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО". 
 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 
начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивост. Понуђач ће то учинити тако 
што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, 
време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост 
докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
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. 
 
5.24. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
Наручиоца накнаду трошкова. 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови 
прибављања средстава обезбеђења. 
 
5.25. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
5.26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од 
доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 
 
5.27. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње, осим ако Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са назнаком 
"Захтев за заштиту права јн.бр. ЈНВВ-д 09/15 ". 
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 
достављања одлуке из члана 149. Закона. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 
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 седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин 
достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 
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Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати 
републичку административну таксу  у износу од  80.000,00 дин.  
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; (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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или 
ознакa 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. 
Захтев за заштиту права понуђача не може се упутити средствима електронске комуникације 
и факсом, Понуђач захтев за заштиту права понуђача може предати лично на писарницу 
наручиоца или упутити путем поште. 
 
 
 
 
 
 

Подносилац понуде – Понуђач :                                                               
Адреса : 

Заводни број понуде : ______________    
Датум :___________________________ 
 

Прималац  понуде – Наручилац : 
Општина Чајетина, Општинска управа 
 
Адреса : 
ул. Александра Карађорђевића бр. 28, 
31310 Чајетина 
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III ПОНУДА 

У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са јавном набавком услуга 
ангажовања музичких група за фестивал „Hills Up“ Златибор у отвореном поступку јавне 
набавке велике вредности ЈНВВ-у 09/15 подносим: 
 

П О Н У Д У 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА  АНГАЖОВАЊА ИЗВОЂАЧА ЗА  МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ 

 
Понуда мора да обухвати  тражене услуге, односно све наведене извођаче, како је дато у 
спецификацији. Уколико понуђач не понуди све предвиђене услуге (извођаче) понуда ће 
бити одбијена као неисправна. 
1. ПОНУЂАЧ 

Назив понуђача:  ...................................................................................... 

      ПИБ        ............................................................................ 

Матични број   .................................................. 

 Услови понуде: 

 Важност понуде: _____________ (минимум 30 дана од дана отварања понуде) 
 
Понуду подносимо (заокружити): 
а) самостално                  б) са подизвођачем               в) заједничка понуда 
 
2. ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА  

Као овлашћено лице за заступање (у случају заједничке понуде: укључујући и све 
чланове конзорцијума) одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди 
истините и свестан сам да давање нетачних или непотпуних информација може довести 
до искључења из овог поступка набавке и свих будућих набавки наручиоца.  

Обавезујем се да на позив наручиоца, у року од 5 дана од дана  пријема позива, доставим 
на увид оригинал или оверену фотокопију доказа којима се потврђује веродостојност 
података датих у понуди. 

 
Датум: МП Потпис одговорног лица 

  ______________________ 
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              ОБРАЗАЦ БРОЈ 1. 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
1. - Пун назив понуђача:_________________________________________________ 
 
2 .- Седиште: ______________ адреса: ________________ пошт.бр.______________ 
 
3 .- Матични број: ______________________ 
 
4. - Порески број: _______________________ 
 
5. - Шифра делатности: ____________________ 
 
6. - Бројеви телефона: ________________________________________________ 
 
7. - Пословна банка: __________________________ бр.рачуна: _____________________ 
 
8. - Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: ___________________________ 
      ________________________________________________________ 
Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код 
Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави 
овлашћење за заступање, односно потписивање уговора. 
 
9. - Особа за контакт: _______________________________________________________ 
 
 
 
 
Датум: ___________________             М.П.               Потпис овлашћеног лица понуђача 
Место:______________________                              ______________________________ 
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                 ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- А 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 
1. - Пун назив понуђача из групе понуђача: __________________________________ 
 
2. - Седиште са адресом ___________________ пошт. број  ____________________ 
 
3. - Матични број ________________________________________________________ 
 
4. - Шифра делатности ___________________________________________________ 
 
5. - Порески број _________________________________________________________ 
 
6. - Број телефона _______________________________________________________ 
 
7. - Пословна банка ____________________________ бр. рач. ___________________ 
 
8. - Особа за контакт ______________________________________________________ 
 
 
 
Датум: ______________________ 
Место:______________________ 
 
 
                  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
                   _____________________________ 
 
                                                       М.П 
 
 
 
НАПОМЕНА:   Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе 
понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача. 
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           ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- Б 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1. - Пун назив подизвођача: ______________________________________________ 
 
2. - Седиште са адресом ___________________ пошт. број  ____________________ 
 
3. - Матични број ________________________________________________________ 
 
4. - Шифра делатности ___________________________________________________ 
 
5. - Порески број _________________________________________________________ 
 
6. - Број телефона _______________________________________________________ 
 
7. - Пословна банка ____________________________ бр. рач. ___________________ 
 
8. - Особа за контакт ______________________________________________________ 
 
 
 
Датум: ______________________ 
Место:______________________ 
 
          Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
            _____________________________ 
 
                                           М.П. 
 
 
 
 
НАПОМЕНА:   Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког  подизвођача. 
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        ОБРАЗАЦ БРОЈ 2. 
 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12) 
дајемо следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 

У својству понуђача 
 
 
 

И З Ј АВ Љ У Ј Е М О 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 

__________________________________________________________ 
(пун назив и седиште) 

 
поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине. 
 
 
 
 
Датум: _____________________ 
Место:______________________ 
 
 
 
 
     М.П. 
            Потпис овлашћеног лица 
              ______________________________ 
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                             ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Комерцијални услови: 
 
• Начин плаћања:____________________________________________. 
• Рок важења понуде ___________(не може бити краћи од 30 дана). 

 
Цена  

Реф.бр Назив извођача Термин наступа Трајање наступа Понуђена цена 
без ПДВ-а 

1. ШКАБО 23.07.2015.године До 60 минута  
2. САРС 23.07.2015.године До 60 минута  
3. ПАРТИБРЕЈСКЕРС 24.07.2015.године До 60 минута  
4. БЛАЖА И КЉУНОВИ 25.07.2015.године До 60 минута  
5. ЈУ ГРУПА 25.07.2015.године До 60 минута  
6. РИТАМ НЕРЕДА 24.07.2015.године До 60 минута  
7. ОСВАЈАЧИ 25.07.2015.године До 60 минута  
8. ДИ ЏЕЈ МАРКО НАСТИЋ 24.07.2015.године До 60 минута  
9. ДИ ЏЕЈ АЋИМ 23.07.2015.године До 60 минута  
10. ВРЕЛО 24.07.2015.године До 60 минута  
  

УКУПНО без ПДВ-а 
   

 
 
3.1 Структура цене: 
 
Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,   
и словима : ____________________________________________________________динара, без 
ПДВ-а, ПДВ  по стопи од _____% износи    ______________________ динара , 
што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара. 
 
 
Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 
 
 
 
Датум: _____________________ 
Место:______________________ 
           Потпис овлашћеног лица понуђача 
          _______________________________ 
                М.П. 
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                     ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. 
 
 
          
 
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. СТАВ 2. ЗЈН 
 

У циљу учествовања у отвореном поступку јавне набавке велике вредности, ЈНВВ 
09/15, Ангажовање музичких група за фестивал „Hills Up“ Златибор, 
___________________________________ под пуном материјалном и  кривичном  
одговорношћу изјављујем, да испуњавам услове за учешће у поступку јавне набавке 
предвиђене у члану 76. став 2. Закона о јавним набавкама, и то да располаже неопходним 
финансијским, пословним, техничким капацитетом за извршење услуга које су предмет ове 
набавке.  
 
 
 
 
 
 
 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Уз овај образац потрено је уз понуду приложити 
Овлашћење/Изјаву дату од стране уметника - извођача ( име и презиме 
извођача, ЈМБГ, бр. л.к.), којим га овлашћује да га заступа, склопи уговор о 
јавној набавци и којим се гарантује наступ под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу. 
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                 ОБРАЗАЦ БРОЈ 5. 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 
 

 
Потврђујем да ћу организовати наступ музичких група на фестивалу „Hills Up“ Златибор у 
складу са потребама Наручиоца и то: 
 

Реф.бр Назив извођача Термин наступа Трајање наступа 
1. ШКАБО 23.07.2015.године До 60 минута 
2. САРС 23.07.2015.године До 60 минута 
3. ПАРТИБРЕЈСКЕРС 24.07.2015.године До 60 минута 
4. БЛАЖА И КЉУНОВИ 25.07.2015.године До 60 минута 
5. ЈУ ГРУПА 25.07.2015.године До 60 минута 
6. РИТАМ НЕРЕДА 24.07.2015.године До 60 минута 
7. ОСВАЈАЧИ 25.07.2015.године До 60 минута 
8. ДИ ЏЕЈ МАРКО НАСТИЋ 24.07.2015.године До 60 минута 
9. ДИ ЏЕЈ АЋИМ 23.07.2015.године До 60 минута 
10. ВРЕЛО 24.07.2015.године До 60 минута 
 

• Тачно време наступа за сваку наведену групу одредиће организатори фестивала, о чему 
ће писаним путем обавестити изабраног понуђача најкасније 48 часова пре званичног 
почетка фестивала. 

• Трошкови наступа, превоза и смештаја  свих наведених учесника урачунати су у понуђену 
цену. 

 
 
 
Датум: _____________________ 
Место:______________________ 
       М.П. 
                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
       ________________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6. 

 
 
У складу са чланом 88.  Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12) дајемо 
следећи 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

Назив и опис трошка Износ 
  
  
  
  
  

УКУПНО  
 
 
 
Датум: _____________________ 
Место:______________________ 
 
 
           М.П. 
 
          Потпис овлашћеног лица понуђача 
                     ______________________________ 
 
 
 
Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. Уколико нема 
трошкова припремања понуде, прецртава образац и такав доставља. 
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        ОБРАЗАЦ БРОЈ 7. 
 
 
 
У скалду са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12) дајемо 
следећу 
 
 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
у својству понуђача 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да: 
 

___________________________________________________ 
(пун назив и седиште) 

 
 
(заједничку) понуду у отвореном поступку број ЈНВВ-у 09/15 подносим/о независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
Датум: _____________________ 
Место:______________________ 
 
 
 
 
         М.П. 
                  Потпис овлашћеног лица 
           _____________________________ 
        
 
 
Напомена: Образац попуњава за понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке 
понуде у своје име. 
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МОДЕЛ УГОВОРА  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 404-114/15-02 
Датум: 
Ч а ј е т и н а 

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ )                 
                    о услугама ангажовања музичких група за наступ на фестивалу  „Hills up“Златибор 

у отвореном поступку јавне набавке велике вредности ЈНВВ-у 09/15  
  
УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                Општина Чајетина (у даљем тексту Наручилац) 

    ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина 
    Мат. број : 07353553  ПИБ : 101072148 
    које заступа начелник Вељко Радуловић 

и 
                                              _________________________( у даљем тексту Понуђач ) 
                                             ул.________________________________________________, 
                                             Мат. број___________________, ПИБ__________________, 
                                             које заступа директор_______________________________ 
 
и                                            ___________________________ (Подизвођач- ако постоји ) 
                                             ул.________________________________________________, 
                                             Мат. број___________________, ПИБ__________________, 
                                             које заступа директор_______________________________ 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:                       Услуге ангажовање музичких група за наступ на фестивалу  „Hills up“ 
 
На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности ЈНВВ-у 09/15 
Набавка услуга ангажовања музичких група за наступ на фестивалу  „Hills up“, Понуђач 
__________________________, као изабрани најповољнији понуђач се обавезује  да обезбеди 
услуге описане у техничкој спецификацији  које су  предмет овог уговора, према условима 
који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ 
од _____.07.2015. године, заведеној код Наручиоца под бројем ______ од _____ 07.2015. 
године, а која је саставни део овог уговора. 

Члан 1. 
 Наручилац се обавезује да на име обављених услуга исплати износ 
од________________________ РСД-а без ПДВ-а, ____________________ РСД-а са ПДВ-ом. 
Понуђена цена даје се као фиксна за период важења Уговора.  

 
Члан 2. 

 Плаћање ће се вршити ______________________________________ по пријему 
оригиналног рачуна ( авансног пред/рачуна)у року од________________   на писарницу  
Наручиоца.  

  Члан 3. 
 Извршилац је у обавези да за потребе Наручиоца обезбеди наступ музичких група 
према следећем распореду: 
Реф.бр Назив извођача Термин наступа Трајање наступа 
1. ШКАБО 23.07.2015.године До 60 минута 
2. САРС 23.07.2015.године До 60 минута 
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3. ПАРТИБРЕЈСКЕРС 24.07.2015.године До 60 минута 
4. БЛАЖА И КЉУНОВИ 25.07.2015.године До 60 минута 
5. ЈУ ГРУПА 25.07.2015.године До 60 минута 
6. РИТАМ НЕРЕДА 24.07.2015.године До 60 минута 
7. ОСВАЈАЧИ 25.07.2015.године До 60 минута 
8. ДИ ЏЕЈ МАРКО НАСТИЋ 24.07.2015.године До 60 минута 
9. ДИ ЏЕЈ АЋИМ 23.07.2015.године До 60 минута 
10. ВРЕЛО 24.07.2015.године До 60 минута 
, а према утврђеном програму организатора фестивала.Такође се обавезује да обезбеди 
квалитет предметних услуга, у складу са потребама Наручиоца и потписаним овлашћењем 
датим од стране уметника - извођача ( име и презиме извођача, ЈМБГ, бр. л.к.), којим је 
Извршилац  овлашћен да га заступа и склопи уговор о јавној набавци ( којим се гарантује 
наступ), а које чини саставни део понуде. 

Тачно време наступа за сваку наведену групу одредиће организатори фестивала, о чему 
ће писаним путем обавестити изабраног понуђача најкасније 48 часова пре званичног 
почетка фестивала. 

Трошкови наступа, превоза и смештаја  свих наведених учесника урачунати су у понуђену 
цену. 

Члан 4. 
Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о  

заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине, као и 
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 
 
        Члан 5.  
 Уговорне стране сагласно потврђују да аутори ( композитор, текстописац и аранжер) и 
интерпретатор неопозиво уступају организаторима музичког фестивала „Hills up“ 
удружењима целокупна искључива имовинска права аутора и интерпретатора у вези са 
искоришћавањем ауторског дела интерпретације, што обухвата право на снимање, 
умножавање, стављање у промет, јавно приказивање као и све друге облике приказивања и 
друге облике искоришћавања ауторског дела интерпретације који су предмет овог Уговора и 
то без било каквих временских, територијалних и садржинских ограничења у вези са 
искоришћавањем предметног дела од стране организатора фестивала, тако да на основу овог 
Уговора организатори фестивала постају носиоци целокупних имовинских права аутора и 
интерпретатора у вези са делом које је предмет овог Уговора. 
 

Члан 6. 
 Права организатора фестивала, као носиоца целокупних искључивих имовинских 
права аутора и интерпретатора подразумевају права неограниченог телевизијског емитовања 
дела као и права на неограничену експлоатацију, односно комерцијализацију дела у земљи и 
иностранству, у свим облицима искоришћавања, а посебно укључујући али не и 
ограничавајући се на право организатора музичког фестивала да наведена права уступа 
трећим лицима, што подразумева ТВ станице на територији Републике Србије, као и у 
иностранству сходно својим потребама, те да наведеним трећим лицима одобрава емитовање 
предметног дела под условима које самостално одреди, право да наведено дело издаје у 
форми коју самостално одреди (DVD,CD…) са овлашћењем да право издавања пренесе на 
треће лице уколико наведено одговара интересима организатора фестивала, као и право да 
издања дистрибуира на домаћем и иностраном тржишту. 
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 Организатори су овлашћени да стечена права преносе на трећа лица у целости или 
делимично, без потребе да прибаве било какав накнадни писани или усмени пристанак 
аутора и интерпретатора. 

Члан 7. 
 Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу бланко 
сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај аванса, у корист Наручиоца у износу до 
100% од вредности траженог аванса бр._________ од  ___.___. 2015.године, која треба да 
садржи клаузулу „без протеста“ , роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 15 дана након 
извршења посла. 
Уколико Извршилац посла не обезбеди уговорени квалитет наведених услуга на начин и 
према роковима  предвиђеним  техничком спецификацијом  која је саставни део конкурсне 
документације,  наручилац ће активирати меницу у року од 3 дана и поднети захтев за 
накнаду штете због неиспуњења уговорне обавезе. 

 
Члан 9. 

У случају промене термина одржавања манифестације или отказивања 
манифестације, а што није произашло кривицом Понуђача и није резултат елементарних 
непогода, јаке кише и грмљавине, ванредних стања, наручилац посла – организатор је дужан 
да плати испостављену фактуру. Уплаћени износ  ће бити умањен за реалне трошкове које је 
Понуђач имао у вези са неодржаном манифестацијом, Преостали уплаћени износ се има 
третирати као аванс за неку другу манифестацију у организацији Наручиоца, с тим што о 
датуму одржавања следеће манифестације Понуђач  мора бити обавештен најкасније 15 дана 
пре одржавања исте.  

У случају деловања више силе, елементарних непогода, јаке кише и грмљавине, 
ванредних стања, болести извођача, уговорне стране су сагласне да заједнички врше измену 
термина за одржавање наступа, скраћивање трајања наступа, измену учесника програма 
фестивала.    

Овај уговор је временски ограничен до коначног извршења свих уговорних обавеза. 
 

Члан 10. 
 Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна 
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
 Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора.  
 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 11. 
 Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 
споразумно. У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у Ужицу. 
       

 Члан 12. 
 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна 
задржава по 2 (два) примерка. 
 
За Понуђача,       За Наручиоца, Начелник Општинске управе 
         Вељко Радуловић 
___________________           ____________________ 
Напомена: Модел уговора попуњава понуђач и на последњој страни потписује и печатира, што се сматра да је 
сагласан са елементима уговора, који ће му бити додељен уколико његова понуда буде најповољнија. 


