
 

На основу члана 36. став 1. тачка 2.и 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 
124/2012),члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњеносту услова (Службени гласник РС 
29/2013),Мишљења Управе за јавне набавке број_404-02-8  20  /  19__  од__01.03.2019  .  _,Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број_  6  47   од     07.03.2019  .  _ и Решења о образовању комисије за 
јавне набавке број__648_од_07.03.2019  .  _ припремљена је

                                                 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

               у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
 број ЈНПП__1.2.13./1/19_

              за јавну набавку- услуге извођења позоришне представе „ ЛИМУНАЦИЈА“ у оквиру 
24. Фестивала  „Глумачких свечаности Миливоје Живановић“

  Конкурсна документација садржи:

            I         Општи подаци о јавној набавци
           II         Подаци о предмету јавне набавке
           III       Техничка документација и планови
           IV       Услови за ућешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и  упутство 
како се доказује испуњеност тих услова
           V         Елеманти уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
           VI       Упутство понуђачима како да сачине понуду
           VII     Образац понудe
           VIII    Образац изјаве о независној понуди
            IX     Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
              
       

                                                                                                                                         



                            I            ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Центар за културу Пожаревац
Адреса:       Јована Шербановића 1 Пожаревац
Интернет страница: www.czkpo.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређује јавна набавка.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ја члан 
36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама- због техничких односно уметничких разлога 
предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може 
извршити само одређени понуђач

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 1.2.13. /1/19 су услуге извођења позоришне представе 
„ЛИМУНАЦИЈА“ 

4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
          
                 Лукић Александар  012-522-481

http://www.czkpo.rs/


                                                                                                                                  

                                        II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1.ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

    Предмет јавне набавке број 1.2.13./1/19 су услуге извођења  позоришне представе „ 
ЛИМУНАЦИЈА“ 

    Ознака из општег речника набавке  92000000-услуге из области рекреације,културе и спорта.

                                                                                       

           



     III     ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНА, ОПИС 
ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,РОК ИЗВРШЕЊА,МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА;ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

        Извођење позоришне представе „ЛИМУНАЦИЈА“    у великој  сали Наручиоца

  



                                                                                                
  

                         

                       IV       УСЛОВИ ЗА УЋЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
                                   ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
                                   ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на ућешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за ућешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона 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 сназиу време позивања 
за подношење понуда
      4.   Да је измирио доспеле обавезе пореза,доприноса и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке(уколико је предвиђена посебним прописом)

6. Понуђач је дужан да при састављању 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 гарантује да је носилац интелектуалне својине

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем у складу са чланом 80. Закона,подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5.,за део набавке за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача
Уколико понуду подноси група понуђача,сваки понуђач мора да испуни наведене обавезне 
услове,а додатне услове испуњавају заједно
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона,дужан је да испуни понуђач којем је поверено 
извршења дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова

          Испуњеност обавезних услова за ућешће у поступку предметне јавне набавке,понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:

       1.Услов из члана 75. став 1. тачка 1. Закона -ДОКАЗ : Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре,односно надлежног Привредног суда

       2.Услов из члана 75. став 1. тачка 2. Закона-ДОКАЗ: ПРАВНА ЛИЦА:1.Извод из казнене 
евиденције,односно уверење Основног 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,кривична дела примања или давања мита,кривична дела преваре;



2.Извод 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;3.Извод 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.Уколико понуђач има више законских заступника дужан је доставити доказ за сваког 
од њих.
ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:Извод из казнене евиденције,односно уверење 
надлежене 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,животне средине,кривично дело примања или давања мита.кривично дело преваре.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

       3.Услов из члана 75. став 1. тачка 3. Закона-ДОКАЗ:ПРАВНА ЛИЦА: Потврда 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 позива за подношење 
понуда;ПРЕДУЗЕТНИЦИ: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 привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,која 
је на снази у време позива за подношење понуда; ФИЗИЧКА ЛИЦА:Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након слања позива за подношење понуда

      4.Услов из члана 75. став 1. тачка 4. Закона-ДОКАЗ:Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
лпкалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

      5.Услов из члана 75. став 1. тачка 5. 

      6.Услов из члана 75. став 2.-ДОКАЗ:Потписан и оверен Образац изјаве.Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача и оверена печатом

     Понуђач све наведене услове може доказати достављањем Изјаве којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

     Наручилац задржава право провере података.



  

                                      V          ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ
                                                    ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

         ПРЕДМЕТ ПРЕГОВАРАЊА: укупна понуђена цена, евентуални попусти

         НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА:   док се не постигне коначна цена

        Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда.
        Представник понуђача који је поднео понуду,пре почетка поступка,мора предати комисији 
овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и за преговарање,оверено и потписано од 
стране законског заступника понуђача.
        Ако овлашћени представник не присуствује преговарачком поступку,сматраће се коначном 
ценом она цена која је наведена у понуди.
        У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 
понуди
         Наручилац је дужан обезбедити да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене 
и да са дужном пажњом проверава квалитет набавке.



    
                         VI    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

      Понуђач подноси понуду на српском језику.

      Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти. На полеђини 
коверте навести назив и адресу понуђача.

      Понуду доставити на адресу ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОЖАРЕВАЦ ЈОВАНА 
ШЕРБАНОВИЋА 1 са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „Извођење позоришне 
представе „ЛИМУНАЦИЈА“ ЈНПП број___1.2.13./1/19__-НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до______15.03  ..201  9  .  ___ 
до_____10,___часова, отварање понуда исти дан у 11,30 часова.
Наручилац ће по пријему понуде на коверти евидентирати датум и време пријема.Уколико се 
понуда доставља непосредно наручилац ће предати потврду о пријему понуде, датум и време.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,сматраће се 
неблаговременом.

      Понуда мора да садржи: цену

Цена мора бити исказана у динарима са и без ПДВ-а,тим што ће се за оцену понуде узети у 
обзир цена без ПДВ-а.

Критеријум-“НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“



                                       VII            ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _________________________од _________________за јавну
 набавку _________извођење позоришне представе „  ЛИМУНАЦИЈА  “  ________,ЈНПП 
број_1.2.13. /1/19__

   НАЗИВ ПОНУЂАЧА_____________________________________________________________

   БРОЈ ПОНУДЕ          ______________________________________________________________

   АДРЕСА,СЕДИШТЕ,ОПШТИНА 
ПОНУЂАЧА_______________________________________________________________________

   ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА _____________________________________________________________

   ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
__________________________________________________________________________________

   МАТИЧНИ БРОЈ__________________________________________________________________

   РЕГИСТАРСКИ БРОЈ______________________________________________________________

   ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ____________________________________________________________

   ПИБ _____________________________________________________________________________

   БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА ПОНУЂАЧА _______________________________________________

   НАЗИВ БАНКЕ___________________________________________________________________

                               
                                                         П О Н У Д А
   Предмет јавне набавке: Услуге из области културе- извођење позоришне представе 
„ЛИМУНАЦИЈА“

   ЦЕНА:______________________________ динара без ПДВ-а

   ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:__________________дана од отварања понуде (рок не може бити краћи 
од 30 дана од дана отварања понуде)
                

                
                                                                                                    ПОНУЂАЧ потпис и печат 

                                                                                           _______________________________



                          ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА КАО ДОКАЗ ДА ПОНУЂАЧ 

                          ИМА РЕГУЛИСАНО ИСКЉУЧИВО ПРАВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 

                          ИЗВОЂЕЊА  _позоришне представе „   ЛИМУНАЦИЈА  “_  __ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ 
ПРЕГОВАРАЊА

   НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________________

   АДРЕСА:______________________________________________________________________

   ПИБ:__________________________________________________________________________

   Изјављујемо под пуном моралном,материјалном и кривичном одговорношћу да као понуђачи 
имамо искључиво право за организацију извођења  позоришне представе   „ЛИМУНАЦИЈА“      која 
је предмет преговарања ,а који ће наручиоцу послужити као доказ да може са нама спровести 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. 
став 1. тачка 2. -због техничких,уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога 
повезаних са заштитом искључивих права,набавку може извршити само одређени понуђач.
.

                                                                                                   ПОНУЂАЧ

                                                                          ПОТПИС И ПЕЧАТ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                         _______________________________________



                                                        ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ
                      О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75 
                                                ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

    Под пуном моралном,материјалном и кривичном одговорношћу,као заступник понуђача дајем 
следећу:

                                                                 
                                                                       ИЗЈАВУ

   Понуђач_____________________________________________________________________
из______________________________адреса________________________________________
испуњава све услове утврђене чланом 75. Закона о јавним набавкама за ућешће у преговарачком 
поступку   1.2.13./1/19  _ услуге извођења позоришне представе   „ЛИМУНАЦИЈА“   ,наручиоца 
Центар за културу Пожаревац,Јована Шербановића 1,односно :

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

   2.он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе,да нису осуђивани за неко од кривичних дела против 
привреде,кривична дела против животне средине,кривично дело примања или давања 
мита,кривично дело преваре

   3.није изречена мера забранае обављања делатности која је на снази у време објављивања 
односно слања позива за подношење понуда 

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

       Датум_____________________________

                                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

                                                                                                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                     ______________________________________
   
   Наручилац задржава право да сагласно члану 93. став1 Закона о јавним набавкама изврши 
проверу испуњености услова



                    VIII              ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

           Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда  за јавну 
набавку услуга____извођење позоришне представе   „ЛИМУНАЦИЈА“  _, у поступку јавне 
набавке преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 
број____1.2.13./1/19__,поднета независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.

             ДАТУМ________________________________

                                                                                                          ПОНУЂАЧ 
                                                                              

                                                                                              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                           ___________________________________



        IX      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ ИЗ ЧЛАНА 75. став 2.  ЗЈН

         

          Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо поштовали све 
обавезе које произилазе из важечих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада и 
заштите животне средине,и гарантујем да смо ималац права интелектуалне својине.

            ДАТУМ________________________

                                                                                                              ПОНУЂАЧ 

                                                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

                                                                                        ____________________________________


