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Наручилац: Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта 

Улица: Кнеза Милана Обреновића број 34/2 

Број набавке: 27/22 

Број: 282/2022 

Дaтум: 11.04.2022. године 

 

 

 На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 

бр. 91/2019) наручилац Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта упућује 

следећи: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   

Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта, Кнеза Милана Обреновића број 34/2, 

www.taradrina.com, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу 

понуде у складу са Позивом за подношење понуда. 

 

Предмет набавке: 

Угоститељске услуге и услуге смештаја. 

 

Врста наручиоца: 

Установа. 

 

Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 

 

Процењена вредност: 

/ динара без ПДВ-а. 

 

Врста предмета: 

Услуге. 

 

Главна CPV ознака:  

55300000 - Услуге ресторана и услуге послуживања храном. 

 

Додатна ЦПВ ознака: / 

 

Критеријуми за доделу Уговора: 
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу Уговора на основу: Цене. Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног 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 привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се 

http://www.taradrina.com/
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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 представника привредних субјеката, и то тако 

што ће називе привредних субјеката 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. Привредни субјект чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен Уговор. 

Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

Подаци о варијантама: 

Варијанте нису дозвољене. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Туристичка организација 

„Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића број 34/2, 31250 Бајина Башта 

до 21.04.2022. године до 13:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект 

који не доставља понуду преко поште, предајe је на адресу Туристичке организације „Тара 

Дрина“ Бајина Башта, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата 

одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену 

привредном субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може 

да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa 

се припрема и подноси у складу са позивом.  Пожељно је да привредни субјект не издваја 

из целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења 

место.   

 

Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној - 

запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (услуге) бр. 27/22 

– Угоститељске услуге и услуге смештаја – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Туристичке 

организације „Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића број 34/2. Коверта 

на предњој страни мора имати заводни број привредног субјекта, а на полеђини мора бити 

оверена печатом привредног субјекта. На полеђини коверте привредни субјекти су 

обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт.  Привредни субјект може 

да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Поступак отварања понуда одржаће се 21.04.2022. године у 13:30 часова, у пословним 

просторијама Туристичке организације „Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана 

Обреновића број 34/2. 

 

Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети у року од 5 (пет) дана од дана отварања 

понуда.  

 

Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа: 

 

- Образац понуде (попуњен и потписан) 

- Образац структуре понуђене цене (попуњен и потписан) 
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- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

(потписана) 

- Изјава о смештајном капацитету (потписана) 

- Модел Уговора (попуњен на предвиђеним местима и потписан) 

 

Контакт: 

 

Заинтересована лица могу, у писаном облику, од наручиоца тражити додатна појашњења 

или информације у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је 

ticbajinabasta@gmail.com уз назнаку Захтев за додатним инфорамцијама за набавку: 

Угоститељске услуге и услуге смештаја.    

 

Напомена: 

Употреба печата није обавезна. 
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OПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

 

ВРСТА УСЛУГА 

 

Ресторанске услуге – услуге хране и пића за госте и пословне пријатеље. 

 

У менију потенцијалног Добављача, између осталог морају бити заступљена јела 

карактеристична за „кухињу“ нашег краја. То пре свега подразумева различите начине 

обраде рибе – пастрмке и шарана (који се гаје у нашем крају), јагњећег печења, телетине и 

јунетине припремљене на традиционални начин (сач или динстање са преливима), роштиљ 

на ћумуру, телећа и рибља чорба као и специјалитети страних кухиња (пасте и слично). 

Спецификација основних захтеваних јела биће дата у обрасцу структуре цене. 

 

У понуди пића, морају бити заступљене ракије нашег краја као и цеђени сокови од 

сезонског воћа (малина и сл.). 

 

Услуге смештаја 

 

Потенцијални Добављач мора бити у могућности да понуди разноврсну услугу смештаја, 

што подразумева да ће Кориснику услуга бити на располагању смештај у објектима – 

собама различите категоризације, нивоа опремљености и садржаја са доручком 

урачунатим у цену преноћишта. 

Неопходно је да буду понуђене све опције смештаја које су наведене у обрасцу структуре 

цена (једнокреветне и двокреветне собе, лукс и делукс апартмани као и апартмани са 

већим капацитетом (минимум 5 особа) са употребом кухиње и роштиља на отвореном у 

сопственој режији. 

  

ПОСЕБАН ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА  

Потенцијални Понуђачи морају под пуном кривичном и материјалном одговорношћу  

потписати Изјаву да ће у време одржавања ДРИНСКЕ РЕГАТЕ (пет дана пре и пет дана 

после), гарантовати смештај за 40 особа на подручју Бајине Баште и Таре. 

Уколико се ради о заједничкој понуди, доставља се један образац Изјаве, који потписују 

сви учесници.  

У случају не поштовања дате Изјаве, Корисник услуга може једнострано раскинути 

Уговор. 

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАХТЕВАНЕ  УСЛУГЕ: 

Период пружања услуга траје до утрошка уговорених средстава а најдуже до 12 (дванаест) 

месеци од дана обостраног потписивања Уговора. 

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Услуге ће се реализовати у угоститељским и смештајним објектима на подручју Бајине 

Баште и планине Таре. 
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ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР  

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА 

 

1. Основи за искључење 

 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 

Услов 

Да привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за 

једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном 

пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом 

утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и 

даље примењује. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.2. Порези и доприноси 

Услов 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза. 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса 

за обавезно социјално осигурање. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Услов 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области заштите животне средине. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области социјалног права. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области радног права. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.4 Сукоб интереса 

Услов 
Да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Услов 

Да привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши 

непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора. 

Доказ 

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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2. Критеријуми за избор привредног субјекта 

Услов 

Потенцијални Понуђачи морају под пуном кривичном и материјалном 

одговорношћу потписати Изјаву да ће у време одржавања ДРИНСКЕ 

РЕГАТЕ (пет дана пре и пет дана после), гарантовати смештај за 40 

особа на подручју Бајине Баште и Таре. Уколико се ради о заједничкој 

понуди, доставља се један образац Изјаве, који потписују сви учесници. 

Доказ Изјава о смештајном капацитету. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2022. године; 

 

Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 

 

Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________; 

 

Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 

 

Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 

 

Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 

 

ПОНУДА ЗА: 

 

 

Угоститељске услуге и услуге смештаја 

 

Понуду подносимо: 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

 

 

 

 

Попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем 

Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 



 

 

Страна 8 од 25 

 

Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Попуњава се у случају подношења заједничке понуде 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Текући рачун: 
 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Текући рачун: 
 

 

Напомена: У случају заједничке понуде или понуде за подизвођачем страну 8 копирати у 

потребном броју примерака. 
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Понуда се састоји из следећег: 

 

1. Табеларан приказ понуде. 

 

Врста услуге 

Укупан износ 

(збир јединичних 

цена) без ПДВ-а 

Посебно исказан  

ПДВ-20% 

Укупан износ 

(збир јединичних 

цена) са ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Угоститељске услуге и 

услуге смештаја 

  
 

 

Словима: ( __________________________________________________________________ ) 

 

2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда); 

3. Начин плаћања је вирмански; 

4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања фактуре 

за извршене услуге; Авансно плаћање није дозвољено; У случају заједничке понуде 

Наручилац ће сваком члану групе понуђача плаћати на његов текући рачун за део 

извршених услуга; 

5. Начин испоруке: Сукцесивно у периоду од 12 месеци или до утрошка средстава, од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Угоститељске услуге и услуге смештаја, број набавке 27/22 

 

Табела 1. 

Р
.Б

р
. 

Опис услуге Ј.M. 

О
к

в
и

р
н

а
 

к
о

л
и

ч
и

н
а
 Јед. 

Цена 

без 

ПДВ 

Јед. 

Цена 

са ПДВ 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

дин 

Укупна 

цена са 

ПДВ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                         ХРАНА  

1. Јагњеће печење кг 30,00     

2. 
Динстана јунетина  

(400 гр) 
ком 20,00     

3. 
Јунећа 

чорба (3 дл) 
ком 20,00     

4. Јунећи гулаш (4дл) ком 20,00     

5. 
Мешано месо          

(роштиљ 450гр) 
ком 20,00     

6. 
Телеће печење  

(сач 300гр) 
ком 20,00     

7. Таљатеље (300гр) ком 20,00     

8. 
Димљена  

пастрмка (300гр) 
ком 20,00     

9. 
Димљени  

шаран (400гр) 
ком 20,00     

10. 
Свежа  

пастрмка (500гр) 
ком 20,00     

11. 
Рибља  

чорба (3 дл) 
ком 20,00     

12. 
Кромпир  

салата (порција) 
ком 20,00     

13. 
Димљени  

свињски врат 
кг 10,00     

14. 
Сезонска  

салата (порција) 
ком 40,00     

                         СМЕШТАЈ 

15. 
Преноћиште по особи 

1/1 у Бајиној Башти 
ком 10,00     

16. 
Преноћиште по особи 

2/1  у Бајиној Башти 
ком 10,00     

17. 
Преноћиште по особи 

3/1  у Бајиној Башти 
ком 15,00     
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Табела 2 

 

Напомена: 

Количине су дате оквирно и укупна вредност служи искључиво за рангирање понуда. 

 

Услуге се реализују по јединичним ценама из понуде. 

18. 

Преноћиште апартман 

лукс 2 особе  у 

Бајиној Башти 

ком 10,00     

19. 

Преноћиште 

апартман лукс 

3 особе у Б. Башти 

ком 15,00 
    

20. 

Преноћиште 

апартман де лукс 

2 особе  у Бајиној Башти 

ком 10,00     

21. 

Апартмани са 

капацитетом (минимум 5 

особа) са употребом 

кухиње и роштиља на 

отвореном у сопственој 

режији  (за 1 дан)  у 

Бајиној Башти 

ком 20,00     

22. 
Преноћиште по особи 1/1 

Тара 
ком 10,00     

23. 
Преноћиште по особи 2/1 

Тара соба са терасом 
ком 10,00     

24  
Преноћиште по особи 2/1 

Тара 
ком 10,00     

25 

Смештај у Апартману са 

капацитетом (минимум 4 

особа) са употребом 

кухиње и купатила  (за 1 

дан)  у Бајиној Башти 

ком 25,00     

I 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  без ПДВ-а  

(збир колоне бр. 7) 

 

II УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а 
 

III 
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА  са ПДВ-ом 

(ред. бр. I + ред. бр. II) 
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За све услуге (пиће, храна и смештаја) које нису специфициране у обрасцу структуре 

цена, примењиваће се цене из важећег ценовника Пружаоца услуга на дан 

коришћења услуга уз обавезно прилагање фискалног рачуна уз фактуру. 

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава 

овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача. 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава 

печатом понуђач.  

 

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. На следећи начин: 

у колону 5. Уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу; 

у колону 6. Уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу; 

у колону 7. Уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је 

наведена у колони 4.);  

у колону 8. Уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је 

наведена у колони 4.). 

 

у Табелу 2. Уписују се посебно исказани трошкови који су укључени у укупно понуђену 

цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови 

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 

5) 

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ  

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред. 

- бр. II) 

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца 

структуре цене. 

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац 

структуре цене. 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ИЗЈАВА 

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

 

    Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да 

 

Привредни субјект _______________________________________________________  

                                                          (навести назив привредног субјекта) 

 

матични број: ____________________, пиб: ___________________ у поступку набавке на 

који се Закон не примењује број 27/22 – Угоститељске услуге и услуге смештаја. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико се подноси заједничка понуда, Изјаву потписује овлашћено лице 

сваког члана групе понуђача. Изјаву копирати у потребном броју примерака. 
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ИЗЈАВА 

 

Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да Привредни субјект ________________________ (навести 

назив привредног субјекта), матични број: ________________, пиб: _______________ даје 

следећу  

 

ИЗЈАВУ О СТАВЉАЊУ НА РАСПОЛАГАЊЕ СМЕШТАЈНОГ КАПАЦИТЕТА  

 

Сходно посебном Захтеву Наручиоца у вези набавке на коју се Закон не примењује број 

број 27/22 – „Угоститељске услуге и услуге смештаја“, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, изјављујемо да ћемо у периоду у време одржавања ДРИНСКЕ 

РЕГАТЕ (пет дана пре и пет дана после), у нашим смештајним објектима, обезбедити 

смештај за 40 особа на подручју Општине Бајинe Баште и Таре.   

 

 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико се подноси заједничка понуда, Изјаву потписује овлашћено 

лице овлашћеног члана групе понуђача. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

За набавку број 27/22  

„Угоститељске услуге и услуге смештаја“ 

 

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен 

Уговор о набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди. 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ТАРА-ДРИНА“ БАЈИНА БАШТА, ул. Кнеза 

Милана Обреновића бр. 34/2, 31250 Бајина Башта, матични број: 17311301, ПИБ: 

101000368, коју заступа в. д. директор Милан Ђурић, у даљем тексту Наручилац и 

 

2. ………………………………………………………………………………………………..  

      из  .................................................................................................................................  

      Улица и број  ...............................................................................................................  

      Матични број:  ............................................................................................................  

      ПИБ:  ............................................................................................................................  

      Текући рачун број:  ....................................................................................................  

      Банка:  ..........................................................................................................................  

      кога заступа  ................................................................................................................  

       (у даљем тексту: Добављач)  

 

2a. .........................................................................................................................   

из  .................................................................................................................................  

Улица и број  ...............................................................................................................  

Матични број:  ............................................................................................................  

ПИБ:  ............................................................................................................................  

Текући рачун број:  ....................................................................................................  

Банка:  ..........................................................................................................................  

кога заступа  ................................................................................................................  

(члан групе понуђача или подизвођач)  

2b. .........................................................................................................................   

из  .................................................................................................................................  

Улица и број  ...............................................................................................................  

Матични број:  ............................................................................................................  

ПИБ:  ............................................................................................................................  

Текући рачун број:  ....................................................................................................  

Банка:  ..........................................................................................................................  

кога заступа  ................................................................................................................  

(члан групе понуђача или подизвођач)  

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране) 

закључиле су у Бајиној Башти, следећи: 
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УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА   

 

„Угоститељске услуге и услуге смештаја“ за набавку број  27/22 

 

Уговорне стране констатују: 

 

 да је Наручилац - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ТАРА-ДРИНА“ БАЈИНА 

БАШТА (у даљем тексту: Наручилац - Корисник услуге) у складу са Позивом за 

подношење понуда а сагласно члану 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС“, бр.91/2019) (даље Закон) спровео поступак набавке на који се Закон 

не примењује број 27/22 ради набавке услуга и то „Угоститељске услуге и услуге 

смештаја“. 

 да је Позив за подношење понуда у вези предметне набавке објављен на интернет 

страници наручиоца - Корисника услуге; 

 да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Добављач) у  поступку за набавку број 27/22, 

која је заведена код Наручиоца - Корисника услуге под бројем ______ од _____.2022. 

године у потпуности одговара захтеву Наручиоца - Корисника услуге из позива за 

подношење понуда и Позива за подношење понуда;  

 да је Наручилац - Корисник услуге, на основу Понуде Добављача и Одлуке о додели 

Уговора, изабрао Добављача за реализацију услуге, набавка број 27/22. 

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора су угоститељске услуге и услуге смештаја, према захтевима и 

условима из Позива за подношење понуда Наручиоца - Корисника услуге, прихваћене 

техничке спецификације и понуде Добављача број ________________ (КД и Понуда као 

Прилози), саставни су део овог Уговора. 

Вредност Уговора 

Члан 2. 

 

Укупна вредност Уговорених услуга из члана 1. овог Уговора износи: 

_____________________ (словима: _______________) динара без ПДВ-а (не попуњава 

Понуђач – Добављач), колико износи процењена вредност предметне набавке и 

реализоваће се по јединичним ценама из прихваћене понуде. Укупна вредност пружених 

услуга, по уговореним јединичним ценама, ни у ком случају не може бити финансијски 

већа од уговорене вредности.  



 

 

Страна 17 од 25 

 

За услуге које нису специфициране у Понуди, примењиваће се цене из важећег ценовника 

Добављача на дан коришћења услуга уз обавезно прилагање фискалног рачуна уз фактуру. 

Цена дата у понуди, у складу са условима из Позива за подношење понуда износила је: 

______________________ динара без ПДВ-а (словима: __________________________ 

динара без ПДВ-а и служила је искључиво за вредновање понуда.  

На  вредност из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у 

складу са прописима Републике Србије. 

У уговорену вредност су урачунати сви трошкови везани за реализацију Уговорене услуге. 

У случају примене корекције цене Добављач ће издати рачун на основу јединичних 

уговорених цена, а износ  корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду 

књижног задужења/одобрења. 

Променом Уговора не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним 

параметрима у Уговору и овом Позиву за подношење понуда. 

Након закључења Уговора, Наручилац – Корисник услуге прихвата корекцију уговорене 

цене изражену у динарима у складу са променом званичног средњег курса динара у односу 

на EUR, према подацима Народне Банке Србије, стављањем у однос средњег курса на дан 

настанка промета са средњим курсом на дан истека рока важења понуде. Корекција цене 

ће се применити само када промена курса буде већа од ± 5% и вршиће се искључиво на 

основу писаног захтева Добављача, односно Наручиоца - Корисника услуга. 

У случају примене корекције цене Добављач ће издати рачун на основу јединичних цена, а 

износ  корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног 

задужења/одобрења. 

 

МЕРОДАВНО ПРАВО 

Члан 3. 

 

Овај Уговор и његови прилози су сачињени на српском језику 

На овај Уговор се примењују закони Републике Србије. У случају спора меродавно право 

је право Републике Србије. 

 КОНТАКТ ПОДАЦИ И ОВЛАШЋЕНЕ ОСОБЕ 

 

Члан 4. 

Адресе Уговорних страна су следеће: 

Наручилац - Корисник услуге:  
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ТАРА-ДРИНА“ БАЈИНА БАШТА 

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

 

Добављач:  ________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________  

                    ________________________________________________________                 

                    ________________________________________________________     

(напомена: у случају заједничке понуде наводе се лидер и чланови) 

Подизвођач: _____________________________________________________________ 

                      (напомена: наводи се у случају понуде са подизвођачем) 

Овлашћени представници за праћење реализације услуге из члана 1. Овог Уговора су: 

- за Наручиоца - Корисника услуге: - за извршење Уговора и за финансијску 

реализацију Уговора – Гордана Жижић 

- за Добављача: _______________________________ (попуњава понуђач) 

НАЧИН И УСЛОВИ ФАКТУРИСАЊА И ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да изабраном Понуђачу плати извршене услуге динарском 

дознаком на текући рачун Понуђача, у року до 45 (четрдесетпет) дана након пријема 

исправног рачуна, (потписаног од стране Наручиоца). У случају заједничке понуде 

Наручилац ће сваком члану групе понуђача плаћати на његов текући рачун за део 

извршених услуга. 

 Плаћање услуга које су предмет ове набавке Наручилац ће вршити сукцесивно, 

искључиво за извршене услуге.  

Фактурисање услуга се врши по јединичним ценама из усвојене понуде. За услуге које 

нису специфициране у Понуди, примењиваће се цене из важећег ценовника Добављача на 

дан коришћења услуга уз обавезно прилагање фискалног рачуна уз фактуру. 

Рачуни морају бити достављени на адресу Наручиоца: ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА „ТАРА-ДРИНА“ БАЈИНА БАШТА, Кнеза Милана Обреновића бр. 

34/2, 31250 Бајина Башта. 

Обавезе по овом уговору које доспевају у наредној 2023. буџетској години биће 

реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2023. 

години.   
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 
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могућностима буџета општине Бајина Башта. 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

 

Члан 6. 

 

Добављач је дужан да Уговорене услуге изведе стручно и квалитетно у складу са 

прописима и стандардима Републике Србије. 

Добављач је дужан да у време одржавања ДРИНСКЕ РЕГАТЕ (пет дана пре и пет дана 

после), обезбеди смештај за 40 особа на подручју Бајине Баште и планине Таре. 

Добављач је дужан да у року од 10 (словима: десет) дана благовремено затражи од 

Наручиоца - Корисника услуге све потребне информације, разјашњења, документацију и 

друге релевантне податке неопходне за извршење овог Уговора. 

Уколико Добављач не поступи у складу са претходним ставом овог члана, сматраће се да 

је благовремено прибавио све потребне податке за извршење Услуге у целости. 

Добављач је дужан да пружи Услугу Наручиоцу - Кориснику услуге у складу са својим 

целокупним знањем и искуством које поседује и обезбеди сва обавештења Наручиоцу - 

Кориснику услуге о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким 

достигнућима, која се односе на предмет овог Уговора.  

Добављач се обавезује да, на захтев Наручиоца - Корисника услуге, презентира и стручно 

образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у 

реализацији Услуге по овом Уговору, пред надлежним органима Наручиоца - Корисника 

услуге, као и о другим питањима која захтевају усклађеност решења. 

 

ПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Члан 7. 

 

Пружање услуге се врши сукцесивно. 

Добављач је обавезан да услугe врши према динамици Наручиоца.  

Период пружања услуга траје до утрошка уговорених средстава а најдуже до 12 (дванаест) 

месеци од дана обостраног потписивања Уговора и достављања средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац има право да достави примедбе у писаном облику на извршене услуге 

Добављачу.  
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Добављач је дужан да поступи по писаним примедбама Наручиоца - Корисника услуге у 

року који у зависности од обима примедби одређује Наручилац - Корисник услуге у тексту 

примедби, а који рок не може бити дужи од 5 (словима: пет) дана. 

Уколико Добављач у року који одреди Наручилац - Корисник услуге не поступи по 

примедбама из неоправданих разлога Наручилац - Корисник услуге има право да наплати 

средство обезбеђења дато на има доброг извршења посла или једнострано раскине овај 

Уговор. 

О немогућности поступања по примедбама Наручиоца - Корисика услуге у датом року, 

Добављач обавештава Наручиоца - Корисника услуге у писаном облику најдуже у року од 

2 (словима: два) дана од дана пријема примедби Наручиоца - Корисника услуге и даје 

детаљно образложење разлога. У супротном било који разлози за непоступање у датом 

року који је одредио Наручилац - Корисник услуге ће се сматрати неоправданим. 

Члан 8. 

Уговорне стране су у обавези да током реализације предмета овог Уговора, једна другој 

учине доступним све релевантне податке, документацију и информације којима 

располажу, а које су од значаја за извршење овог Уговора. 

Уговорне стране су у обавези да по потреби предузму и друге обавезе које се покажу као 

нужне од значаја за реализацију предмета овог Уговора. 

 

Члан 9. 

Добављач и извршиоци који су ангажовани на извршавању Уговорене услуге која је 

предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација до 

којих дођу у вези са реализацијом Уговорене услуге из овог Уговора и да их користе 

искључиво за обављање те услуге. 

Информације, подаци и документација које је Наручилац - Корисник услуге доставио 

Добављачу услуга у извршавању предмета овог Уговора, Добављач не може стављати на 

располагање трећим лицима без писане сагласности Наручиоца - Корисника услуге. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА - КОРИСНИКА УСЛУГЕ  

 

Члан 10. 

Наручилац - Корисник услуге се обавезује да Добављач изврши исплату вредности 

Уговорене услуге из члана 2. у складу са извршеним активностима, на начин и у роковима 

утврђеним овим Уговором.  
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Члан 11. 

Наручилац - Корисник услуге је дужан да Добављачу током целокупног периода 

реализације предмета овог Уговора, учини доступним све релевантне податке, 

документацију и информације којима располаже, као и пресек стања података, 

документације и иформација којима располаже у моменту закључења овог Уговора, а које 

су у вези са извршењем овог Уговора. 

Члан 12. 

Добављач потврђује да је носилац права интелектуалне својине и да ће предмет овог 

Уговора извршавати уз поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа који 

регулишу права интелектуалне својине у Републици Србији. 

Накнаду за коришћење права интелектуалне својине, као и одговорност за евентуалну 

повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси у целости Добављач. 

Наручилац - Корисник услуге има право трајног и неограниченог коришћења свих 

Уговорених услуга које су предмет овог Уговора, без икакве посебне накнаде осим 

уговором предвиђене вредности. 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

Члан 13. 

Услуге ће се реализовати у угоститељским и смештајним објектима на подручју Општине 

Бајина Башта и планине Таре. 

Члан 14. 

Достављање средстава финансијског обезбеђења из члана 14. представља одложни услов, 

тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни. 

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се 

да је Добављач одбио да закључи Уговор, осим уколико у наведеном року у потпуности 

није испунио своју уговорну обавезу. 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА 

Члан 15. 

 

Добављач потврђује да је носилац права интелектуалне својине и да ће предмет овог 

Уговора извршавати уз поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа који 

регулишу права интелектуалне својине у Републици Србији. 

Накнаду за коришћење права интелектуалне својине, као и одговорност за евентуалну 

повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси у целости Добављач. 
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Наручилац -Корисник услуге има право трајног и неограниченог коришћења свих Услуга 

које су предмет овог Уговора, без предметних, просторних и временских ограничења, као 

и без икакве посебне накнаде. 

 

ВАЖНОСТ УГОВОРА 

Члан 16. 

 

Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници Уговорних 

страна. 

Овај Уговор ступа на снагу када Добављач у складу са роковима из члана 14. овог Уговора 

достави средставо финансијског обезбеђења за добро извршење посла.  

Крајњи рок важности уговора је 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања 

Уговора и достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Члан 17. 

 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 

могућностима буџета општине Бајина Башта. 

НАКНАДА ШТЕТЕ 

 

Члан 18. 

Добављач је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Наручилац - Корисник 

услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза 

преузетих овим Уговором. 

Уколико Наручилац - Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења 

Добављача и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, 

Добављач је сагласан да Наручиоцу - Кориснику услуге исту накнади, тако што Наручилац 

- Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења 

Добављача уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: 

петнаест) дана од датума издавања истог. 

Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за 

измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а 

које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању 

груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на 

страни Добављача.  
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Наведена ограничавања/искључивања одговорности се не односе на одговорност било које 

Уговорне стране када се ради о кршењу обавеза у вези са чувањем пословних тајни, као и у 

вези са поштовањем права интелектуалне својине из члана 20. овог Уговора. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 19. 

 

У случају да Добављач, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге, 

Наручилац може раскинути Уговор и наплатити средство обезбеђења плаћања. 

ВИША СИЛА 

Члан 20. 

 

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна, који 

спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору – 

извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна 

погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних 

Услуга услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна 

обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе. 

У случају наступања више силе, Добављач има право да продужи рок важења Уговора за 

оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, проузроковано 

вишом силом.  

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, 

односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок 

важења Уговора. 

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, Уговорне 

стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – 

одлагању испуњења и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о 

раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од 

Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

 

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају 

непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или 
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неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве 

о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни.  

Наручилац - Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока 

услед престанка потребе за ангажовањем Добављача, достављањем писане изјаве о 

једностраном раскиду Уговора Добављачу. 

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно 

објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог 

отказа наплати уговорну казну у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у 

складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или 

задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

Ниједна Уговорна страна нема право да неку од својих права и обавеза из овог Уговора 

уступи, прода нити заложи трећем лицу без претходне писане сагласности друге 

Уговорене стране. 

Члан 23. 

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби 

Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора. 

 

Члан 24. 

Измене предметног Уговора, током трајања истог, уговараће се уз примену одредаба 

чланова 156-161 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19). 

  

Члан 25. 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, 

настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 

Сви неспоразуми који настану из овог Уговора и поводом њега Уговорне стране ће решити 

споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао 

из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда. 

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак 

се води на српском језику. 

Члан 26. 

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се 

одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких 

норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора. 
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Члан 27. 

Саставни део овог Уговора чине: 

Позив за подношење понуда за набавку број 27/22 

Понуда Добављача, број ________ од ___________. године, која је код Корисника услуге 

заведена под бројем _______ дана _________. године. (не попуњава понуђач) 

Образац структуре цене 

Спецификација услуга  

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

Члан 28. 

 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих је 4 (четири) примерка за 

Наручиоца - Корисника услуге и 2 (два) за Добављача. 

 

 
 

 

 

 

 Наручилац:  Добављач: 

 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 в. д. директора, 

 Милан Ђурић 

  

 


