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Туристичка организација Сокобања 

Ул. Трг oслобођења бр. 2 

Сокобања 

Број: 01-108/2022-02 

Датум: 10.06.2022. године 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА 

ОРГАНИЗОВАЊА ПРОГРАМА „СРБИЈА И СОКОБАЊА – 185 ГОДИНА 

ОРГАНИЗОВАНОГ ТУРИЗМА“  

 – набавка на коју се закон не примењује 15/22 

 

Предмет набавке 15/22 су услуге– Услуге организовања програма обележавања Дана општине и 

185 година организованог туризма „Србија и Сокобања – 185 година организованог туризма“. 

Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 

карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком спецификацијом. 

 

Понуђач је дужан да за потребе Наручиоца на дан 21. и 22. јун 2022. године, а по захтеву 

Наручиоца (време ће одредити Наручилац у писаном захтеву по закључењу уговора) обезбеди 

долазак и јавни наступ извођача према опису из дела Техничке спецификације.  

 

Понуђaч је дужан да обрачуна укупну цену услуга са свим сегментима који се односе на крајњу 

цену и достави понуду на адресу Наручиоца: 

Туристичка организација Сокобања, ул. Трг Ослобођења бр. 2, Сокобања, или  путем имејла: 

tenderi@tosokobanja.rs . 

 

Рок за достављање понуда је 15.06.2022. године, до 15:00 сати. 

Контакт особа: Снежана Марковић, е-mail адреса: tenderi@tosokobanja.rs .    

                 

Понуђач може захтевати аванс у висини до 50% вредности понуде са роком плаћања не дужим од 

8 дана пре датума извршења услуге, а преостали износ биће уплаћен у року не краћем од 8 дана 

након извршења услуге. Уколико понуђач не захтева аванс рок плаћања услуге не може бити 

краћи од 8 и дужи од 45 дана од датума извршења услуге. Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача. 
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ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

За услуге организовања програма «СРБИЈА И СОКОБАЊА – 185 ГОДИНА 

ОРГАНИЗОВАНОГ ТУРИЗМА“, Набавка бр. 15/22 

    (Међународна конференција о туризму, велнесу, лепоти и здрављу) 

 

Понуђенe услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким 

карактеристикама и морају бити у складу са датом спецификацијом. 

Место извршења услуге је Сокобања, хотел «Моравица», Централни градски парк, пешачка зона 

у Сокобањи и Летња позорница "Врело", улица Врелска бб, 18230 Сокобања, или друга локација 

у Сокобањи према захтеву Наручиоца. 

Понуђач је дужан да за потребе Наручиоца 21. и 22. јуна 2022. године поводом обележавања Дана 

општине Сокобања и 185 година организованог туризма у Сокобањи и Србији организује 

догађаје и активности које су описане у табели која следи: 

Рб. Назив и опис догађаја и активности и програма за уторак, 21.06.2022. 

године 

Бр. 

догађаја 

 

1. Понуђач је у обавези да обезбеди водитеља програма – Немања Великић, или 

одговарајућег професионалног водитеља са неке од телевизија са националном 

фреквенцијом у Србији  који ће водити конферансу на Свечаној седници Дана 

општине у хотелу „Моравица“ и програм доделе признања у вечерњим сатима 

на Великој сцени Летње позорнице „Врело“ у Сокобањи. 

1 

2. Организује и опреми простор у Централном градском парку и пешачкој зони у 

смислу опремања простора (постављање штандова и пагода са потребном 

опремом) за излагање производа (промоција вина, ракија, сувенира) и пружање 

бесплатних услуга туристима и мештанима (масаже и давање савета о лепоти...).  

У оквиру ове активности понуђач је у обавези да у центру Сокобање у складу са 

одобрењем локалне самоуправе постави и монтажну бину минималних 

димензија 3 x 6 метара за одржавање дневних музичких догађаја. Озвучење за 

извођење програма обезбеђује Туристичка организација Сокобања. 

1 

3. Организује и обезбеди долазак излагача који ће излагати производе и стручњака 

из области wellness-a и терапеута који ће вршити услуге и давати савете у центру 

Сокобање из претходне тачке. Отварање штандова и пултова је од најкасније 

9:00 сати и морају бити одтворени до 20:00 сати увече.   

1 

4. Организује Панел дискусију на тему  од најмање 45 минута и обезбеди 

панелисте из јавног и приватног сектора (најмање пет компетентних учесника) 

на тему: „Управљање ризицима и ресурсима у туризму у кризним ситуацијама“. 

1 

5. Обезбеди извођаче који ће у оквиру дневног музичког програма наступити на 

малој сцени у центру Сокобање у укупном трајању од 120 минута и то најмање 

Мају Маринковић и Радосава Мијатовића, који изводе поп, рок и евергрин 

музику или одговарајуће извођаче.  

1 

6. Да у време свечаног ручка за VIP званице општине обезбеди музички програм 

у трајању од 45 минута (оквирно 13:30 – 14:15 сати) у ресторану „МБ“ у 

Сокобањи, наступ Бојана Маровића и сестара Гобовић или одговарајућих 

извођача. 

1 

7. Да у периоду од 17:30 и 19:00 сати у центру Сокобање организује промоцију 

књига Вање Булића и Радмиле Тонковић. 

1 

8. Да у периоду од 18:00 и 19:00 сати у центру Сокобање организује фотосешн 

(фотографисање) са јутјуберима из тачки 10. и 11. ове спецификације са 

заинтересованим туристима и мештанима.  

1 

9. Понуђач је у обавези да у објекту Летња позорница „Врело“ организује ВИП 

зону и обезбеди послужење у виду коктела за ВИП посетиоце (око 80 званица). 

1 
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10. Организатор је у обавези да од 19:30 сати на Великој сцени Летње позорнице 

„Врело“ организује музички програм и церемонију свечане доделе награда 

најбољима у туризму, хотелијерству, Wellness-у, лепоти и здрављу. 

У музичком делу програма обезбеди наступ следећих извођача: 

- Бојана Маровића, 

- Акапулко бенда, 

- Сестара Гобовић, 

- Иване Јордан, 

- Маје Маринковић,  

- Игора Симића и Бојане Стаменов, или одговарајућих извођача. Најмање 

трајање музичког дела програма са свечаном доделом признања је 2 сата 

и 30 минута. 

- Понуђач је у обавези да обезбеди и водитеља програма - Немања 

Великић, или одговарајући професионални водитељ са неке од 

телевизија са националном фреквенцијом у Србији.  

1 

11. Понуђач је у обавези да у периоду од 22:00 – 00:00 сати на Великој сцени Летње 

позорнице „Врело“, организује музички програм под називом „YouTube star 

awards“, у коме ће наступити најмање 12 популарних јутјубера и то:  

Давид Радосављевић, Антониа Гиговска, Барби Африка, Мара, Силвана Ђогани, 

Пантер и Глига Vicostein, Милан Поповић, Кира, мала Кинескиња, Анчићка, Mc 

Станко, DJ Алекс… ) – водитељ програма Луци или одговарајући извођачи, као 

и водитеља програма.  

1 

  1 

Назив и опис Активности и програма за среду, 22.06.2022. године 

1.  Организује и опреми простор у Централном градском парку и пешачкој зони у 

смислу опремања простора (постављање штандова и пагода са потребном 

опремом) за излагање производа (промоција вина, ракија, сувенира) и пружање 

бесплатних услуга туристима и мештанима (масаже и давање савета о лепоти...).  

У оквиру ове активности понуђач је у обавези да у центру Сокобање у складу 

са одобрењем локалне самоуправе постави и монтажну бину минималних 

димезија 3 х 6 метара за одржавање дневних музичких догађаја. Озвучење за 

извођење програма обезбеђује Туристичка организација Сокобања. 

1 

2. Организује долазак излагача који ће излагати производе и стручњака из 

области wellness-a и терапеута који ће вршити услуге у центру Сокобање из 

претходне тачке. Отварање штандова и пултова је од најкасније 9:00 сати и 

морају бити отворени до 20:00 сати увече.   

1 

3. У периоду од 10:00– 11:40 сати организује у пешачкој зони у Сокобањи 

анимацију за најмлађе туристе и мештане и то: 

- професионалног-промотивног шминкања лица деце, 

- Програм наступа жонглера и дресера паса.    

- И у периоду од 18:00 – 19:00 сати Дечији програм – наступ мађионичара.  

1 

4. У Централном градском парку понуђач је у обавези да у периоду од 11:00 – 13:00 

сати организује следеће догађаје: 

1. Панел дискусију о здрављу плућа и  

2. Представљање производа за очување здравља.  

1 

5. Понуђач је у обавези да у периоду од 17:30 – до 20:00 сати, у амфитеатру код 

музеја организује промоцију књиге Јелене Бачић Алимпић и предавање о 

здравој исхрани са Мајом Волк у пратњи евергрин музике.  

1 

6. Организатор је у обавези да у периоду од 19:30 – 22:00 сата на Великој сцени 

Летње позорнице „Врело“ организује музички програм и то обезбеди наступ 

следећих извођача: 

- Наступ ДЈ-а, 

- Трибјут бенда „Бијело дугме“, или одговарајућег извођача.  

1 
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7. Понуђач је у обавези да у периоду од 22:00 – 00:00 сати на Великој сцени Летње 

позорнице „Врело“, организује музички програм под називом „90-те су Закон!“, 

у коме ће наступити најмање пет извођача који су били популарни и чије су 

нумере биле хитови током деведесетих година прошлог века у Србији и 

простору Екс Југославије и то:  

Баки Б3, Beat Street, група Луна, Trik FX, Twins, у пратњи водитеља и DJ-a. Или 

одговарајућих извођача. 

1 

Понуђач је у обавези да обезбеди трансфер свих ученика наведених програма и догађаја 

до Сокобање и места одржавања и назад, као и све трошкове њиховог боравка у Сокобањи, што 

пада на терет понуђача. Понуђач је у обавези да обезбеди сву потребну опрему и реквизите, као 

и њихово постављање у центру Сокобање (шеталиште, Централни градски парк) за све догађаје 

који се одржавају у центру Сокобање, што пада на терет понуђача.  

Понуђач је у обавези да обезбеди најмање пет новинарских екипа које ће пратити догађај 

и о томе за јавност сачинити извештаје који ће бити део информативних програма њихових 

редакција и то најмање: две телевизије са националном фреквенцијом, једне регионалне 

телевизије и два медија из осталих категорија– штампа (дневни лист), радио станица или веб 

портал.) 

Организује промоцију најмање пет дана пре почетка догађаја, на телевизијама са 

националном фреквенцијом, штампи, друштвеним мрежама. 

Опрему за одржавање музичких догађаја на Великој сцени Летње позорнице «Врело», 

као и услуге физичко-техничког обезбеђења догађаја у овом објекту обезбеђује (пада на терет) 

Туристичка организација Сокобања.  

Понуђач је дужан да са свим извођачима и учесницима осталих догађаја дође у Сокобању 

благовремено, на место извођења догађаја (у складу са наведеном сатницом у горњој табели, пре 

заказаног термина почетка догађаја, како би на време и квалитетно извели одговарајућу пробу, 

односно на време отпочели наступ. Наступи морају бити одржани квалитетно и у наведеном 

трајању.  

 

Додатни услови: 

Концерти и остали наведени догађаји морају трајати у складу са наведеном сатницом у горњој 

табели.  

Извођач је дужан да се пре или по завршетку концерта фотографише са фановима најмање 20 

минута у случају захтева публике. 

Извођач је дужан да најмање једном изађе на БИС према захтеву публике. 

 

Понуђач је дужан да обезбеди комплетну бинску опрему као и њен превоз до места концерта и 

назад. 

Трошкове боравка у Сокобањи и превоза целокупног тима свих Извођача сноси Понуђач. 

 

Наручилац  се обавезује да ће:  

- обезбедити пријаву одржавања јавног скупа надлежним органима и прибавити сва неопходна 

одобрења и дозволе за одржавање концерта;  

- обезбеди ред и мир у току извођења концертног програма ангажовањем професионалног 

обезбеђења; 

- обезбедити одговарајући простор за одржавање концерта; 

- обезбедити за извођење концерта озвучење, микрофоне, расвету. 

 

Уколико понуђач није истовремено и извођач, односно уколико је понуђач заступник извођача 

(агенција, менаџер и сл.) дужан је да приликом подношења понуде, као доказ да ће извођачи 

наведени у Обрасцу структуре цена, наступити у програму, достави Уговор, споразум, односно 

други документ са извођачем, којим недвосмислено доказује да у његово име и за његов рачун 
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може да закључи уговор о наступу у Сокобањи према условима из Техничке спецификације. Или 

Понуђач може доставити изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да је 

заступник свих извођача наведених у Техничкој спецификацији и да ће сви наведени извођачи 

наступити у Сокобањи у наведеним терминима и у складу са условима наведеним у Техничкој 

спецификацији.  

 

Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу, приликом закључења уговора:  

 

1.Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса (уколико је у понуди захтевао 

аванс), и то бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, у висини траженог аванса, 

са роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног периода трајања уговора с тим да 

евентуални продужетак периода трајања уговора има за последицу и продужење рока важења 

менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и период трајања 

уговора. 

 

2. Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, и то бланко сопствену 

меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, 

у корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног периода трајања 

уговора, с тим да евентуални продужетак периода трајања уговора има за последицу и продужење 

рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и период 

трајања уговора. 

Наручилац ће уновчити меницу у случају да Извршилац не буде извршавао своје уговорене 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Активирање средстава обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду штете. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико током важења уговора настану околности због којих се претходно достављени 

инструмент обезбеђења не може искористити, Извршилац се обавезује да на писани захтев 

Наручиоца одмах достави нови инструмент обезбеђења у форми и сарджини прихватљивој за 

Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног периода трајања уговора. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Менице морају бити потписане оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за 

располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака. 

Менична овлашћења која прате менице морају бити потписана оригиналним потписом лица које 

је потписало менице. 

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда Наручиоцу средство обезбеђења за добро 

извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а Наручилац 

задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.   
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ПРОГРАМА „СРБИЈА 

И СОКОБАЊА - 185 ГОДИНА ОРГАНИЗОВАНОГ ТУРИЗМА“ – НАБАВКА НА КОЈУ 

СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ - 15/22 

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:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - организовање програма „Србија и Сокобања - 185 

година организованог туризма“ 

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 

Рок и начин плаћања: Рок и начин плаћања (уколико понуђач 

захтева аванс у висини до 50% понуде, рок плаћања не дужи 

од 8 дана пре датума извршења услуге, а преостали износ у 

року не краћем од 8 дана након извршења услуге; уколико 

понуђач не захтева аванс рок плаћања не може бити краћи од 

8 и дужи од 45 дана од датума извршења услуге) 

 

Рок важења понуде:  

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок извршења услуге: 21.06.-22.06.2022. године 

 

Место извршења услуге:  Сокобања, хотел „Моравица“, Летња 

позорница „Врело“, пешачка зона  у 

Сокобањи, централни градски парк 

или друга локација према захтеву 

Наручиоца 
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Образац структуре цене са упутством како да се попуни за услуге организовања 

програма «СРБИЈА И СОКОБАЊА – 185 ГОДИНА ОРГАНИЗОВАНОГ ТУРИЗМА“, 

21. и 22. јуна у Сокобањи Набавка бр. 15/22 

 
 

Ред. 

број 

 

 

Назив  услуге 

 

Број 

догађа

ја 

 

Јединична 

цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

 

Јединична 

цена у 

динарима 

са ПДВ-ом 

Укупно 

понуђена 

цена у 

динарима без 

ПДВ-а 

Укупно 

понуђена цена 

у динарима са  

ПДВ 

 

1 

 

2 

 

3 4 
 

5 
6 (3х4) 

7(3х5) 

Догађаји и активности програма за уторак, 21.06.2022. године 

1. Водитељ програма 

Име водитеља:  

____________________________ 

 

21 

 

 

  

2. Организовање и опремање 

простора у центру Сокобање 

 

2 

 

 

  

4. Панел дискусија на тему: 

„Управљање ризицима и 

ресурсима у туризму у кризним 

ситуацијама“. 

1 

 

 

  

5. Извођачи дневног музичког 

програма у центру Сокобање. 

Име извођача: 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

 

1 

 

 

  

6. Музички програм у ресторану 

„МБ“ у Сокобањи. 

Име извођача: 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

 

1 

 

 

  

7. Промоција књига Вање Булића 

и Радмиле Тонковић. 

1 

 

 

  

8. Фотосешн (фотографисање) са 

јутјуберима. 

1 

 

 

  

9. Организовање ВИП зоне и  

послужења  

 

 

 

  

10. Музички програм на Великој 

сцени Летње позорнице 

„Врело“  

Име извођача: 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

1 

 

 

  

 
1 1. и 2, активност за два дана 21. и 22. јун. 
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3.___________________________ 

4.___________________________ 

5.___________________________ 

6.___________________________ 

7.___________________________ 

 

Свечана додела награда 

најбољима у туризму, 

хотелијерству, Wellness-у, 

лепоти и здрављу. 

11. Музички програм  „YouTube star 

awards“,  

Име извођача: 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

5.___________________________ 

6.___________________________ 

7.___________________________ 

8.___________________________ 

9.___________________________ 

10.__________________________ 

11.__________________________ 

12.__________________________ 

 

Име водитеља: 

____________________________ 

 

1 

 

 

  

Догађаји и активности програма за среду, 22.06.2022. године 

3. Анимација за најмлађе туристе 

и мештане.  

1 

 

 

  

4. Панел дискусија о здрављу 

плућа и Представљање 

производа за очување здравља.  

1 

 

 

  

5. Промоција књиге Јелене Бачић 

Алимпић и предавање о здравој 

исхрани са Мајом Волк у 

пратњи евергрин музике.  

1 

 

 

  

6. Музички програм на великој 

сцени: 

- Наступ ДЈ-а, 

Трибјут бенд „Бијело дугме“.  

1 

 

 

  

7. Музички програм „90-те су 

Закон!“ у пратњи водитеља и 

ДЈ-а. 

Име извођача: 

1.___________________________  

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

5.___________________________ 

 

1 
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УКУПНО: 

   

Напомена: На празним линијама у табели уписати имена извођача и водитеља. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

• у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

• у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 

4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

• у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На 

крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 


