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Број: 177/16 

Датум: 12.04.2016. год. 

 

 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

        На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 

"БАЈИНА БАШТА", ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2 (у даљем тексту: Наручилац) 

упућује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке  бр. 02/16 набавка услуга у 

области културе -реализација манифестације Мост фест у оквиру Дринске регате-

ангажовање извођача музичког програма 

 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Наручилац је УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА БАШТА", ул. Кнеза 

Милана Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта, Интернет страница 

www.taradrina.com. 

 

1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

        

              Јавна набавка бр. 02/16 - набавка услуга у области културе, спроводи се у 

поступку јавне набавке мале вредности, ради закључења уговора о јавној набавци.  
Предметна јавна набавка се спроводи у о поступку јавне набавке меле вредности у 

складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове из члана 75.и 76. 

Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин 

предвиђен чланом 77. Закона, члановима 17., 18., 19. и 20. Правилник о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/15). Услови које сваки 

понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе 

одређени конкурсном документацијом. 

Понуда мора у целини бити припремљена у складу са овим  позивом и конкурсном 

документацијом. 

 

1.3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

      

Предмет јавне набавке је набавка услуга у области културе - реализација манифестације 

Мост фест у оквиру Дринске регате – ангажовање извођача музичког програма:  

92312120- услуге музичких група, (92000000 – Улуге у области културе, реклреације и 

спорта).  
 

Јавна набавка је обликована по партијама. У питању су две патрије процењене укупне 

вредности 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, и то: 

  ПАРТИЈА БР. 1.: Обезбеђење учешћа естрадног уметника Жељка Јоксимовића са    

  пратећим бендом  

  ПАРТИЈА БР. 2.: Обезбеђење учешћа музичке групе „Бајага и инструктори“  

  Укупна процењена вредност за обе партије је 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
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  Процењена вредност за ПАРТИЈУ БР. 1. је 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 
           Процењена вредност за ПАРТИЈУ БР. 2. је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

1.4. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА 

 

Понуде се припремају у складу са позивом и конкурсном документацијом. Конкурсна 

документација се може добити на адреси: УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 

"БАЈИНА БАШТА", ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта. 

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, као и на 

интернет страници Наручиоца: www.taradrina.com  

Конкурсна документација може бити достављена и поштом, телефаксом или 

електронском поштом, а захтев за преузимање конкурсне документације може се 

упутити и на e-mail: turizam@taradrina.com закључно са истеком рока за подношење 

понуда. 

 

1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком- Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 

02/16, набавка услуга у области културе-НЕ ОТВАРАТИ. 

 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и 

контакт особу. 

Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико Понуђач подноси понуду 

путем поште, мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до 

назначеног датума и часа. 

Понуде се достављају на адресу: УСТАНОВА СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА 

БАШТА", ул. Кнеза Милана Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта, сваког радног дана 

од 07:00 до 14:30 часова. 

Крајњи рок за достављање понуда је 21.04.2016. године и то до 12:00 часова. 

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу, сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 

отварања, ће бити враћене Понуђачу уз повратницу, са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено. 

 

1.6. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 21.04.2016. г.у 12:15 часова, у просторијама 

УСТАНОВЕ СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "БАЈИНА БАШТА", ул. Кнеза Милана 

Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта, уз присуство овлашћених представника 

понуђача. 

 

Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за 

јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 

 

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код Понуђача, оверено 

печатом и потписано од стране овлашћеног лица Понуђача. 

 

1.7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је најнижа понуђена цена без ПДВ-а. 
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1.8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је десет дана од дана отварања понуда. 

Одлука о додели уговора ће бити објављена у законском року на Порталу јавних набавки 

и интернет страници Наручиоца, односно у року од три дана од дана доношења исте. 

 

 

    1.9           ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 

Лица за контакт су Обрад Павловић и Синиша Спасојевић, 

ел. пошта: turizam@taradrina.com  

  
 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 02/16 
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