
 

УСТАНОВА НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

Број: 133 

Ниш, 05.05.2022 

 

На основу члана 27 став 1 Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр.91/19), 

члана 45 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и набавки на 

које се закон не примењује  број 173 од 01.03.2021 а у вези са Одлуком о 

спровођењу поступка набавки на који се закон не примењује бр. 131 од 05.05.2022. 

године  Упућујемо вам: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр.14 

 

Предмет набавке  
Услуге превоза за редовне програме и 
манифестације 
 
 

Техничке спецификације  
Услуге превоза за програмске редакције 
подразумевају превоз у земљи и 
иностранству за потребе програмског 
сектора Установе Нишки културни центар и 
јавних градских манифестација од дана 
закључења Уговора до краја 2022. године, 
на територији Републике Србије и у 
иностранству. Услуге ће се вршити 
сукцесивно у складу са потребама и 
захтевима Наручиоца до процењене 
вредности предвиђене Планом набавки на 
које се закон не примењује Установе. 
Наручилац није у обавези да реализује 
целокупан износ процењене вредности. 
Потребно је да постоји могућност избора 
између следећих врста превоза у складу са 
бројем лица која ће се превозити и то: 
 

1) Аутобуски превоз са избором 
следећих врста аутобуса: 
- Аутобус од 46 +2 седишта 



- Аутобус од 65 + 2 седишта 
 

2) Превоз комбијем са следећим 
врстама комбија: 
- Комби 8 + 1 места 
- Комби 20 + 1 места 
- Комби 23 + 1 места 

3) Приколица за превоз терета ( 
затвореног типа) 

 
 
Возила којим ће се вршити превоз морају 
испуњавати следеће услове: 
 

- Потребно је да понуђач обезбеди 
извршење услуге од и до места у 
земљи и иностранству, у дан, 
месец и време које одреди 
Наручилац; 

- Потребно је да понуђач обезбеди 
возило (аутобус, комби) високе 
туристичке класе (високоподне, 
са исправном климом и грејањем, 
аудио и видео опремом) са 
адекватном и исправном 
опремом за овакву врсту пута по 
свакој дестинацији; 

- Потребно је да понуђач обезбеди 
оптималан број професионалних 
возача за безбедну вожњу до 
сваке дестинације и за 
предвиђени број километара; 

- Потребно је да понуђач обезбеди 
благовремено сву пратећу 
документацију у складу са 
прописима која прати друмски 
превоз путника и робе у земљи и 
иностранству; 

- Потребно је да се понуђач  
придржава дефинисаног 
програма пута, при чему је за 
Наручиоца термин пута од 
изузетног значаја због природе 
делатности коју обавља и 
конкретне сврхе пута; 

- Потребно је да понуђач обезбеди 
потпуну безбедност свих путника 
од почетка до завршетка превоза 
и дужан је да надокнади сву 
штету која настане оштећењем 



здравља или повредом путника, 
изузев у законом дефинисаним 
случајевима; 

- Потребно је да понуђач обезбеди 
и сноси трошкове смештаја и 
исхране свог/својих возача током 
свих дана боравка путника на 
путу; 

- Потребно је да тражена возила 
буду најновије генерације и да 
задовољавају прописане 
стандарде; 

- Потребно је да тражена возила  
испуњавају услове утврђене 
прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима и 
прописима о стандардима за 
поједине врсте возила; 

- Потребно је да тражена возила  
буду чиста; 

- Могућност потврде резервације 
пет радних дана пре почетка 
извршења појединачних услуга 
превоза. 
 
НАПОМЕНА: 
Уговор се закључује до 
процењене вредности 
предвиђене Планом набавки на 
који се закон не примењује за 
2022. годину. Наручилац није у 
обавези да реализује целокупну 
вредност јавне набавке, већ 
сходно потребама Установе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Критеријуми за квалитативни избор 
привредног субјекта 

- Да је привредни субјект 
уписан у Регистар Понуђача у 
Републици Србији; 

- Да привредни субјект има 
важећу дозволу за обављање 
делатности из предметне 
набавке; 



- Да располаже неопходним 
техничким капацитетом и 
средствима за извршење 
предметне набавке и то: 

- По 1 (један) комби капацитета 
9,21 и 24 путника, који је 
технички исправан и који 
испуњава прописане 
стандарде; 

- По 1 (један) аутобус 
капацитета до 48 и 67 путника, 
који је технички исправан и 
који испуњава прописане 
стандарде; 

- Приколица за превоз терета ( 
затвореног типа). 

- Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом 
и то: 

- Да је привредни субјект у 
претходне 3 године био 
ликвидан, односно да није 
имао ниједан дан 
неликвидности у претходне 3 
године; 

- Да располаже неопходним 
пословним капацитетом и 
то: 

- Да привредни субјект има 
искуство у пружању услуга 
које су предмет набавке на 
коју се закон не примењује. Да 
у претходне 3 године ( 
2019,2020 и 2021) има 
референцу о извршењу услуга 
које одговарају предмету 
набавке на коју се закон не 
примећује у минималном 
износу од 1.000.000,00 динара 
без ПДВ-а. Да понуђач 
поседује сертификат ISO 9001 
у области пружања услуга 
ванлинијског и уговореног 
превоза. 

- Да располаже неопходним 
кадровским капацитетом и 
то: 



-  Да привредни субјект има 
минимум 4 (четири) запослена 
лица, која су у радном односу 
(неодређено или одређено) 
или радно ангажована по 
другом основу (Уговор о 
обављању привремених и 
повремених послова, Уговор о 
делу, Уговор о допунском 
раду... ) у складу са Законом о 
раду, а која имају возачку 
дозволу Д категорије.  

 
 
Доказ: Писана изјава привредног 
субјекта дата под кривичном и 
материјалном одговорношћу на 
меморандуму привредног субјекта  
 

Критеријум за избор најповољније 
понуде 

Цена – најнижа понуђена цена 
Ако постоје две или више понуда које су 
применом критеријума за доделу 
уговора једнаке, наручилац ће уговор 
доделити у складу са резервним 
критеријумима  –краћи рок извршења 
услуге  
Ако и након примене резервних 
критеријума – краћи рок извршења 
услуге постоје две или више понуда које 
су једнако рангиране наручилац ће 
доделити уговор понуђачу који буде 
извучен путем жреба. 
Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену.  
Након спроведеног жребања наручилац 
ће сачинити записник и доставити 
понуђачима који су учествовали у 
жребању. 
 
 
 



Начин и рок подношења понуде Благовремена понуда је она понуда која 
је поднета од стране Понуђача 
најкасније до дана 09.05.2022. године 
до 11,00 сати лично на адресу 
наручиоца улица Станоја Бунушевца 
бб,  електронским путем на маил 
pravnasluzbankc@gmail.com , или 

поштом –  које су стигле до наведеног 
рока за отварање понуда без обзира на 
датум слања пошиљке. 
Отварање понуда ће се обавити истог 
дана 05.05.2022. године у 11,30 сати. 
Ако је понуда поднета по истеку 
наведеног времена и сата за доставу 
сматраће се неблаговременом и биће 
неотворена враћена понуђачу. 
О поступку отварања понуда сачињава 
се Записник. Записник о отварању 
понуда може се доставити Понуђачу 
у року од 10 дана од дана отварања 
понуде на његов лични захтев упућен 
путем маилаpravnasluzbankc@gmail.com 
или путем поште Установа Нишки 
културни центар, Станоја Бунушевца бб 
 
 
 
 
 

Рок испоруке добара Сукцесивно према потреби Наручиоца 
до краја 2022. године 
 
 

Услови плаћања  
Плаћање се врши у року од најдуже 45 
дана од дана  регистровања фактуре у 
ЦРФ, а која се испоставља након сваке 
извршене услуге. 
Није дозвољено тражење авансног 
плаћања. 
Плаћање ће бити извршено налогом за 
пренос. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број 
понуђача ( ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-
mail): 

 

Телефон: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 
 

 

 
Шифра делатности: 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Услуге превоза за редовне програме и 

манифестације  

 

Укупна цена по јединици мере без ПДВ 
– а 
 
 

 

Укупна цена по јединици мере са ПДВ – 
ом 
 
 

 

Рок и начин плаћања 
 
 

 

Рок важења понуде 
 
 

 

Рок испоруке 
 
 

 

Гарантни период 
 
 

 

Место и начин испоруке 
 
 

 

 

 

 

Датум                                                 М.П.                                          Понуђач 

 

 

___________                                                                                  ________________ 

 

 



 

 

                                       

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Ред.бр. Спецификација услуге Јединица мере Цена по 
јединици мере 
без ПДВ-а 

Цена по 
јединици мере 
са ПДВ-ом 

1. Превоз (најам возила и 
возача)комбијем 
капацитета до 9 путника 
у земљи 

километар   

2. Превоз (најам возила и 
возача)комбијем 
капацитета до 9 путника 
у иностранству 

километар   

     

3. Превоз (најам возила и 
возача)комбијем 
капацитета до 21 
путника у земљи 

километар   

4. Превоз (најам возила и 
возача)комбијем 
капацитета до 21 
путника у иностранству 

километар   

5. Превоз (најам возила и 
возача)комбијем 
капацитета до 24 
путника у земљи 

 километар    

6. Превоз (најам возила и 
возача)комбијем 
капацитета до 24 
путника у иностранству 

 километар   

7. Превоз (најам возила и 
возача)аутобусом 
капацитета до 48  
путника у земљи 

километар   

8. Превоз (најам возила и 
возача)минибусом 
капацитета до 48 
путника у иностранству 

километар   

9. Превоз (најам возила и 
возача)аутобусом 
капацитета до 67  
путника у земљи 

километар   



10. Превоз (најам возила и 
возача)минибусом 
капацитета до 67 
путника у иностранству 

километар   

11. Приколица за превоз 
терета (затвореног типа) 
у земљи 

километар   

12. Приколица за превоз 
терета (затвореног типа) 
у иностранству 

километар   

     

     

     

     

    

УКУПНА ЦЕНА (укупна цена 
користи се само за потребе 

рангирања понуда у фази стручне 
оцене и добија се сабирањем свих 
цена по јединици мере без ПДВ-а 

и са ПДВ-ом 
 

 

Напомена:  

Понуђач је дужан је да у цену  километар сата урачуна све пратеће трошкове (трошкове 

путарине,накнаде за заштиту и унапређење животне средине, паркинг,путне таксе и друге 

евентуалне трошкове у земљи и иностранству). 

 

 

 

 

 

Датум                                                       М.П.                                  Потпис понуђача 

 

 

__________                                                                                        ________________  

 



 

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 

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

Позиву. Уколико се понуда доставља електронским путем, иста се у целини 

скенира и доставља наручиоцу у pdf  формату. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуда се може поднети непосредно, путем поште или електронским путем 

на адресу електронске поште наведену у овом позиву. 

 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

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

документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране овлашћеног преводиоца. 

 

 

 

 



 

 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цене у понуди изразити у динарима. 

У обрасцу понуде исказати  укупну ценупо јединици мере без ПДВ-а и са 

ПДВ-ом. 

У обрасцу структуре цена понуђач треба да наведе цену по јединици мере без 

ПДВ-а и са ПДВ-ом 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да покрива 

све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

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

 

САДРЖИНУ ПОНУДЕ ЧИНЕ: 

1.Попуњен и потписан Образац понуде 

2. Попуњен и потписан Образац структуре цене 

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима 

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

 

 

 



 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОШТОМ И АДРЕСА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (E-MAIL) 

Привредни субјект понуду може поднети непосредно, путем поште на 

адресу: Установа Нишки културни центар, Станоја Бунушевца бб, 18000 Ниш 

или електронским путем на адресу: pravnasluzbankc@gmail.com 

 

 

ДИРЕКТОР 

Срђан Савић 
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