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Туристичка организација Сокобања 

Ул. Трг oслобођења бр. 2 

Сокобања 

Број: 01-149/2022-02 

Датум: 22.07.2022. године 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА 

ПРОГРАМА ФИНАЛА 59. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА „ПРВА 

ХАРМОНИКА СРБИЈЕ, СОКОБАЊА 2022“ 

 – набавка на коју се закон не примењује 19/22 

 

Предмет набавке 19/22 су услуге – Услуге организовања програма Финала 59. 

Међународног фестивала „Прва хармоника Србије, Сокобања 2022“. 

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 11. и 12. август 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 27.07.2022. 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 Финала 59. Међународног фестивала „Прва 

хармоника Србије, Сокобања 2022” 

 

 

Предмет набавке су услуге организовања Програма Финала 59. Међународног фестивала 

„Прва хармоника Србије, Сокобања 2022“, 11. и 12. августа 2022. године.  

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 Летња позорница "Врело", улица Врелска 12 В, 18230 

Сокобања, или друго место по захтеву Наручиоца у Сокобањи, које одреди Наручилац. 

Понуђач је дужан да за потребе Наручиоца, на оквирни датум 11. и 12. август 2022. 

године (у зависности од ситуације са пандемијом коронавируса и адекватним мерама на 

сузбијању епидемије Владе Републике Србије, односно временским приликама, тачно 

време одржавања фестивала ће одредити Наручилац у писаном захтеву по закључењу 

уговора, а најмање седам дана пре одржавања догађаја) обезбеди долазак и одржавање 

концерта – јавни наступ извођача у вечерњим сатима, у оквиру ревијалног дела Финала 

59. Међународни фестивал „Прва хармоника Србије, Сокобања 2022“ (у даљем тексту 

Фестивал) и то у новоизграђеном комплексу МФК Летња позорница „Врело“, улица 

Врелска 12 В, Сокобања, у оквирном периоду од 20:00 сати до 23:00 сата, или другом 

месту које одреди Наручилац у Сокобањи.  

Понуђач је у обавези да гарантује да је сва ауторска и сродна права регулисао са 

евентуалним ауторима, који су учествовали у извршењу услуга које су предмет овог 

уговора, као и према трећим лицима, те да ће сваки евентуално истакнути захтев са 

њихове стране и од стране трећих лица Понуђач регулисати непосредно са њима и да 

Наручилац неће сносити никакве обавезе и одговорности по том основу. 

Програм за 11.08.2022. и 12.08.2022. године – Финале фестивала 

За први дан Финала фестивала, четвртак, 11.08.2022. године 

Понуђач је дужан да за потребе Наручиоца на дан 11. августа 2022. године, у оквиру 

програма отварања фестивала 59. Међународни фестивал „Прва хармоника Србије, 

Сокобања 2022“, обезбеди:  

1. Наступ оркестра који ће наступити и пратити извођаче – оркестар Синише 

Вићентијевића, или одговарајућег уметника хармонике (неког од победника 

Фестивала у Сокобањи, Владе Пановића, Мише Мијатовића, Александра 

Софронијевића, Борка Радивојевића) и то најмање извођаче који изводе 

музику на следећим инструментима: 

Две хармонике, три виолине, кларинет, ритам гитара, бас гитара, клавијатуре, 

и бубњеви.  

2. Наступ извођачице Ане Бекуте, или одговарајуће извођачице: 

- да је популарна код публике од 10-70 година,  
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- да изводи традиционалну и изворну народну музику,  

- да је популарна на домаћој и иностраној естради најмање 30 година,  

- да је издала најмање петнаест студијских албума, десет компилација, да су најмање 30 

песама постале хитови и 1. на домаћим топ листама. Да је неки од хитова, био први на 

иностраним топ листама, да се хитови и данас изводе и емитују као евергрин, на 

ТВ/радио станицама. 

- да је осим Европе наступала на најмање још два континента, 

- да је током каријере наступала на музичким фестивалима самостално или у дуету са 

познатим извођачима и освојима неку д водећих награда, 

- та је током каријере одржала преко 300 концерата у Србији и иностранству, 

- да је одржала концерте у некој од највећих затворених хала у региону (Београдска 

Арена...), на којима је продато најмање 40.000 улазница,  

- да је популарна  широм бивше Југославије и региону, 

- да је учествовала на макар једном од хуманитарних/бесплатних концерата у Србији. 

3. Наступ извођача Радише Урошевића, или одговарајућег извођача: 

- да је популаран код публике од 20-70 година,  

- да изводи традиционалну и изворну народну музику,  

- да је популаран на домаћој и иностраној естради најмање 30 година,  

- да су најмање 30 песама постале хитови и биле у врху домаћих топ листи , 

- да је неки од хитова, био први на иностраним топ листама, да се хитови и данас изводе 

и емитују као евергрин, на ТВ/радио станицама. 

- да је током каријере наступао на музичким фестивалима самостално или у дуету са 

познатим извођачима и освојима неку од водећих награда, (МЕСАМ, ИЛИЏА, ХИТ 

ПАРАДА, МОРАВСКИ БИСЕРИ и сл.) 

- та је током каријере одржао преко 200 концерата у Србији и иностранству, 

- да је одржао концерте у некој од највећих затворених хала у региону (Београдска Арена, 

Дворана Дома синдиката и сл....), на којима је продато најмање 10.000 улазница, да је 

популаран  широм бивше Југославије и у региону. 

4. Наступ извођачица народне музике, две певачице Биљана Петковић и 

Милена Јанковић или одговарајуће извођачице које изводе традиционалну и 

изворну народну музику, које ће у оквиру програма извести омаж Мерими 

Његомир.  

 

За други дан Финала фестивала, петак, 11.08.2022. године 

Понуђач је дужан да за потребе Наручиоца на дан 12. августа 2022. године, у оквиру 

програма отварања фестивала 59. Међународни фестивал „Прва хармоника Србије, 

Сокобања 2022“, обезбеди:  

1. Наступ оркестра који ће наступити и пратити извођаче – оркестар Синише 
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Вићентијевића, или одговарајућег уметника хармонике (неког од победника 

Фестивала у Сокобањи, Владе Пановића, Мише Мијатовића, Александра 

Софронијевића, Борка Радивојевића) и то најмање извођаче који изводе 

музику на следећим инструментима: 

Две хармонике, три виолине, кларинет, ритам гитара, бас гитара, клавијатуре, 

и бубњеви.  

2. Наступ пет певача/ица (извођача/извођачица) који изводе традиционалну и 

изворну народну музику из Србије и то: 

- Стефан Петрушић, Бане Шевић, Данило Живковић, Весна Димић, Марина 

Станкић или одговарајућих извођача-ица који-е су изводили и учествовали у 

програмима ЈМС РТС-а који негују традиционалну и изворну народну музику из 

Србије.  

И за прво и друго вече:  

Наступ извођача одржаће се на јавном месту, на Великој сцени МФК Летња 

позорница „Врело“ у Сокобањи, опремљеној расветом и озвучењем коју обезбеђује 

Наручилац, пет сати пре почетка концерта. 

Понуђач је дужан да са извођачиима дође у Сокобању благовремено, на место извођења 

концерта (у складу са претходним писаним обавештењем Наручиоца), пре заказаног 

термина почетка концерта, како би на време и квалитетно извео одговарајућу тонску 

пробу. 

Додатни услови: 

- Концерт/наступи Извођача и 11. и 12.08.2022. године, морају укупно са осталим 

сегментима прогама трајати најмање 110, а највише 130 минута.  

- Извођачи су дужни да се пре или по завршетку концерта фотографишу са фановима 

уколико фанови изразе жељу, најмање 20 минута. 

- Извођачи су дужни да најмање једном изађу на БИС, а 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. 

- Извођачи су дужни да промовишу свој наступ у Сокобањи у случају појављивања у 

јавности и медијима (у смислу најаве одржавања концерта две недеље пре њиховог 

одржавања).  

- Понуђач је дужан да Наручиоцу о свом трошку достави промотивне штампане плакате 

Извођача - у тиражу од најмање 100 примерака. 

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 извођач наведен у Обрасцу структуре цена, наступити у 

програму, достави Уговор, споразум, односно други документ са извођачем, којим 
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недвосмислено доказује да у његово име и за његов рачун 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 уговореним 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 ФИНАЛА 

59. МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА „ПРВА ХАРМОНИКА СРБИЈЕ, СОКОБАЊА 

2022“ – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ - 19/22 

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 Финала 59. Међународног 

фестивала „Прва хармоника Србије, Сокобања 2022“ 

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 може 

бити дужи од 8 дана пре датума извршења услуге, а преостали 

износ у року који не може бити краћи 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: 11.08.-12.08.2022. године 

 

Место извршења услуге:  Сокобања, Летња позорница „Врело“ 

или друга локација према захтеву 

Наручиоца 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Набавка на коју се закон не примењује бр. 19/22  

Табела 1:  Услуге организовања програма финала 59. Међународног фестивала  „Прва 

хармоника Србије, Сокобања 2022“ 

Назив  услуге Број 

догађаја/ 

Количин

а 

 

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-ом 

1 2 3 4 5 6 

Први дан Финала фестивала, четвртак, 11.08.2022. године 

Оркестар од десет чланова 1     

Организација   наступа Ане 

Бекуте или одговарајуће 

извођачице 

1 

 

 

  

Организација   наступа 

Радише Урошевића или 

одговарајућег извођача 

1 

 

 

  

Организација   наступа 

Биљане Петковић (Омаж 

МЊ) или одговарајуће 

извођачице 

1 

 

 

  

Организација   наступа 

Милене Јанковић (Омаж 

МЊ) или одговарајуће 

извођачице 

1 

 

 

  

Други дан Финала фестивала, петак, 12.08.2022. године 

Оркестар од десет чланова 1     

Организација   наступа 

Стефана Петрушића или 

одговарајућег извођача 

1 

 

 

  

Организација   наступа 

Банета Шевића или 

одговарајућег извођача 

1 

 

 

  

Организација   наступа 

Данила Живковића или 

одговарајућег извођача 

1 

 

 

  

Организација   наступа 

Весне Димић или 

одговарајуће извођачице 

1 
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Организација   наступа 

Марине Станкић или 

одговарајуће извођачице 

1 

 

 

  

УКУПНО:    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

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

предмет јавне набавке; 

• у колону 5. 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 

3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

• у колону 6. 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 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На 

крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 


