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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 
Кнегиње Љубице број 10 

Набавка: Н 16/2021 

 

 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 
 

УСЛУГА АНГАЖОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОНЦЕРАТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 

„ДЕЛА ЗА ВИОЛИНУ И КЛАВИР У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ 

СТВАРАЛАШТВУ“ ФИНАНСИЈСКИ ПОДРЖАНОГ ОД СТРАНЕ 

МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
 

 

 

Подаци о понуђачу 
 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име и презиме одговорног лица: 
 

 

Име и презиме особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача  

(e-mail): 

 

Телефон понуђача: 
 

 

Текући рачун понуђача и назив 

банке: 
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На основу Позива Факултета уметности у Нишу, број 1517 од 26. октобра 2021. године за 

достављање понуде за набавку услуге ангажовања агенције за обављање стручних послова 

организације концерата по Пројекту број 451-04-3735/2021-03 од 2.7.2021. године Дела за виолину и 

клавир у савременом српском стваралаштву, за потребе Факултета уметности у Нишу, финансијски 

подржаног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије, доставља се следећа 
 

П О Н У Д А 

број________________од_________2021. године 

 

Редни 

број 

Врста услуге Број Понуђена цена са 

ПДВ-ом 

1. 

 

 

Ангажовање извођача и 

ауторске накнаде за 

композиторе (СОКОЈ) 

 

- Ангажовање извођача Јоване 

Стошић, виолинисткиње и Немање 

Егерића, пијанисте, који  ће у дуу 

извести 7 (седам) целовечерњих 

концерата; 

- Ауторске накнаде СОКОЈ-у за 4 

(четири) композиције српских 

аутора; 

 

2. Услуге организације 

пројекта: 

-  организација 

концертног простора, 

-  менаџмент,  

- организација 

смештаја,  

- маркетинг и штампа 

плаката 

- услуге ангажовања 

агенције 

- Изнајмљивање 7 (седам) концертних 

простора од по 50 места за 

одржавање концерата у периоду од 

новембра до децембра 2021. године у 

следећим градовима: Београд, Ниш, 

Чачак, Неготин, Крушевац, Краљево 

и Крагујевац (Сви концертни 

простори су без надокнаде, осим 

концертног простора у Крагујевцу). 

- - Једно ноћење у двокреветној соби у 

Крагујевцу; 

- - Медијске најаве; израда плаката и 

програма за седам концерата (21 

плакат формата А3, 350 програма) 

 

 

3. 

 

Штимовање клавира 

 

4 клавира 

 

 

4. Трошкови превоза - Трошкови горива за путнички 

аутомобил на релацији следећих 

градова: Београд, Ниш, Чачак, 

Неготин, Крушевац, Краљево и 

Крагујевац 

 

 

 

   

 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА 

ПДВ-ОМ: 

 

 

 

 

Рок извршења услуге: 

 

          дана од дана закључења уговора 
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У прилогу достављамо референтну листу са списком референци за последње 

три године. 

       

     

          Датум:                      Понуђач 

 

 .  . 2021. године       М.П.      

                            (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Образложење: 
Одлука о додели уговора за набавку услуге ангажовања агенције за обављање стручних 

послова организације концерата по Пројекту број 451-04-3735/2021-03 од 2.7.2021. године Дела 

за виолину и клавир у савременом српском стваралаштву, биће донета применом критеријума 

„најнижа укупна понуђена цена са ПДВ-ом“. 
Уколико након извршеног рангирања две или више понуда имају исту укупну понуђену 

цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. У случају да 

две или више понуда има исти рок извршења услуге, као најповољнија биће изабрана понуда 

понуђача са већим бројем референци датих у референтној листи. Уколико и тада није могуће 

извршити избор понуде, приступа се систему жребања, као крајњем критеријуму за избор 

понуде.  

 

Напомена:  

Понуђач је у обавези да достави референтну листу са списком референци за последње 

три године. 

 

Понуда се доставља на Обрасцу понуде.  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

Уколико дође до исправке у подацима, понуђач је дужан да исте овери и потпише од 

стране овлашћеног лица.  


