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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), ), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број ЈН 09/2019, бр.167-IV од 10.06.2019. и Решења о именовању
Комисије за јавну набавку број ЈН 09/2019, бр. 168-IV од 10.06.2019. припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар београдских фестивала
Адреса: Светогорска бб, Београд, Србија
ПИБ:100038806
Матични бр.: 17356038
Шифра делатности: 90.04
Назив банке: Управа за трезор
Текући рачун: 840-764664-89
Интернет страница: www.cebef.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 09/2019 је услуга реализације позоришног програма у оквиру 28
БЕЛЕФ-а број 09/2019
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.
Јавна набавка је обликована у партијама. Понуђачи могу поднети понуду за једну или више партија.
Набавка је обликована у осам партија и то:

Партија 1: реализација позоришне представе „Антигона“
Партија 2: реализације позоришне представе театра Мимарт
Партија 3: реализација позоришне представе „Легенда о храбрости“
Партија 4: реализација позоришне представе „Као да сам те сањао“
Партија 5: реализација позоришне представе „Црвенкапа“
Партија 6: реализација позоришне представе „Велики талас“
Партија 7: реализација перформанса „Хепи Маниф“
Партија 8: реализација перформанса „Блади Мери“
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4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Ана Бутрић, e-mail: ana.butric@cebef.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 09/2019 je услуга реализације позоришног програма у оквиру 28
БЕЛЕФ-а,

шифра из ОРН-а:
92312110– Услуге позоришне продукције

2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРОГРАМ 28. Београдског летњег фестивала БЕЛЕФ
21. јун – 7. јул 2019.

ПЕТАК , 21. JУН, У 19:00
Француски културни центар
Отварање изложбе фотографија
КРИСТИЈАНА АНТОЛОВИЋА
“BEHIND THE SELFIE"
Бесплатан програм
ПЕТАК, 21. ЈУН, У 21:00
Хангар Луке Београд
Свечано отварање БЕЛЕФ-а
КАЗАЛИШТЕ ULYSSES
СОФОКЛЕ:
"АНТИГОНА 2000 ГОДИНА КАСНИЈЕ"
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позоришни спектакл
Цена карте: 1000 рсд
СУБОТА, 22. JУН, У 21:00
Хангар Луке Београд
КАЗАЛИШТЕ ULYSSES
СОФОКЛЕ:
"АНТИГОНА 2000 ГОДИНА КАСНИЈЕ"
позоришни спектакл
Цена карте: 1000 рсд
НЕДЕЉА , 23. ЈУН, У 21:00
Калемегдан
ТЕАТАР МИМАРТ: "СВЕТЛОСНИ КОДОВИ"
уметнички перформанс
Бесплатан програм
НЕДЕЉА , 23. ЈУН, У 20:00
Галерија Војног музеја
МЕРАВ ДАГАН "BLOODY MARY", Израел
Бесплатан програм

ПОНЕДЕЉАК, 24. JУН, У 18:00
Војни музеј
"ЛЕГЕНДА О ХРАБРОСТИ"
позоришна представа за децу
Текст и режија: Матеја Поповић
Цена карте: 300 рсд
УТОРАК, 25. ЈУН, У 19:00
УК "Вук"
ИВАН ИЛИЋ "СВЕ У СВЕМУ"
МЈУЗИКЛ "ПЕЋИНА"
редитељ: Јана Мирчетић
Бесплатан програм
УТОРАК , 25. JУН, У 21:00
Војни музеј
КОНЦЕРТ "QUEEN SYMPHONY"
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БЕНДА QUEEN REAL TRIBUTE
уз пратњу камерног оркестра Музикон и хора
Цена карте: 600 рсд
СРЕДА , 26. JУН, У 18:00
Војни музеј
ВЕРА МИЛАНКОВИЋ
"С ОВЕ СТРАНЕ МУЗИКЕ
"ХОР ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА
музичка представа
диригент: Невена Ивановић
Бесплатан програм
СРЕДА , 26. JУН, У 21:00
УК "Вук"
ИВАН ИЛИЋ "СВЕ У СВЕМУ"
МЈУЗИКЛ "ПЕЋИНА"
премијера
редитељ: Јана Мирчетић
Бесплатан програм
ЧЕТВРТАК , 27. JУН, У 21:00
Војни музеј
КОНЦЕРТ "SALONORCHESTER ALT WIEN"
Аустрија
Цена карте: 500 рсд
ПЕТАК, 28. JУН, У 21:00
Војни музеј
"КАО ДА САМ ТЕ САЊАО"
позоришна представа
Цена карте: 300 рсд
СУБОТА , 29. JУН, У 18:00
Војни музеј
"ЦРВЕНКАПА"
представа за децу
текст и режија: Соња Кнежевић
Бесплатан програм
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СУБОТА , 29. JУН, У 19:00
Галерија Војног музеја
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ
"ВАЈАРСКА РАДИОНИЦА АДА"
Бесплатан програм
НЕДЕЉА , 30. ЈУН, У 21:00
Војни музеј
ИГОР АМАДЕИ "ВЕЛИКИ ТАЛАС"
позоришна представа
режија: Ненад Гвозденовић
Цена карте: 300 рсд
ПОНЕДЕЉАК , 01. JУЛ, У 21:00
Војни музеј
КОНЦЕРТ САСТАВА
"MOSTAR SEVDAH REUNION"
Босна и Херцеговина
Цена карте: 600 рсд
УТОРАК, 02. ЈУЛ, У 11:00 И 19:00
Калемегдан
"HAPPY MANIF" (LES PIEDS PARALLELES)
Француска, перформанс
Бесплатан програм
УТОРАК, 02. ЈУЛ, У 20:00
Војни музеј
МУЗИЧКО СЦЕНСКИ ПЕРФОРМАНС БАКА ПРАСЕ
Цена карте: 400 рсд
СРЕДА , 03. JУЛ, 11:00 И 19:00
Ташмајдански парк
"HAPPY MANIF" (LES PIEDS PARALLELES)
Француска, перформанс
Бесплатан програм
ЧЕТВРТАК , 04. ЈУЛ, 21:00
Војни музеј
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КОНЦЕРТ OLD HAT ORCHESTRA
са солистима Драгољубом Бајићем
Љубицом Вранеш и Маријом Јелић
Бесплатан програм
ПЕТАК, 05. ЈУЛ, 21:00
Војни музеј
КОНЦЕРТ ИЛИЈЕ МАРИНКОВИЋА
И ЗАРИФЕ АЛИ-ЗАДЕ
Цена карте: 500 рсд
СУБОТА, 06. ЈУЛ, У 21:00
Војни музеј
КОНЦЕРТ МУЗИЧКОГ АНСАМБЛА ОЂИЛА
Цена карте: 500 рсд
НЕДЕЉА, 07. ЈУЛ, У 21:00
Војни музеј
КОНЦЕРТ МАРКО ХАТЛАК БЕНД
СА СПЕЦИЈАЛНИМ ГОСТОМ
ВЛАТКОМ СТЕФАНОВСКИМ
Цена карте: 600 рсд

Под наступом се подразумева анагажовање аутора/извођача у оквиру манифестације
према усвојеном програму, као и обезбеђивање свих инструмената и опреме која
није наведена као обавеза наручиоца
1. Понуде за све наведене наступе у оквиру дате цене наступа морају обухватити и све
трошкове, обавезе и дужности који су сходно моделу уговора наведене као обавезе
извођача, што се посебно односи на право снимања и емитовања снимка концерта
где је исто наведено у моделу уговора за ту партију.
2. Поред уметничког наступа, понуђач се у оквиру дате цене наступа обавезује да ће
учествовати у свим промотивним активностима, у складу са могућностима, као и да
ће доставити Наручиоцу све њему расположиве промотивне и прес материјале у
циљу најаве концерта/ програма
3. Уколико понуда подразумева додатну обавезу Наручиоца да за потребе предметног
концерта / програма обезбеди опрему или инструменте Понуђач је дужан да наведе
све поменуте обавезе у оквиру ове документације у техничком рајдеру који
доставља уз модел уговора.
4. Понуђена цена мора обухватати све друге евентуалне трошкове програма у складу са
понудом коју је доставио у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца
према предметној понуди
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона):
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. Закона).
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава из тачке 6. мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
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Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу VI),осим за услов из члана 77. Став 1. Тачка 5)
Закона, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити
овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача(Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављу VI),потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увидоригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на инетрнет
страницама државних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавции
да је документује на прописани начин.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдитида
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести називи адресупонуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Центар београдских фестивала ЦЕБЕФ, Илије
Гарашанина 24, 11000 Беогрда, Србија, препорученом пошиљком или лично, са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку услуга реализације позоришног програма у оквиру 28
БЕЛЕФ-а број 09/2019, - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.06.2019. године до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
се неблаговременоми биће враћена по окончању поступка отварања понуда
неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи:
- попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен образац понуде
- попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане
у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац
Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;
- тражено средство обезбеђења за добро извршење посла,на начин који је прецизиран
у поглављу X конкурсне документације;
- доказе о испуњавању посебних захтева наручиоца од којих зависи прихватљивост
понуде–копија важећег решења о категоризацији од надлежног органа.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних
захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.
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Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину
и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена
због битних недостатака понуде.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76.
Закона),којиморају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из
групе понуђача.У случају да се понуђачи определе даједан понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца
којиподразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),наведено
треба дефинисати споразумомкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно
чл. 81. Закона.

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 21.06.2019. године у 12:15 часова на адреси: Центар београдских фестивала
ЦЕБЕФ, Илије Гарашанина 24, 11000 Беогрaд, Србија.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда,комисији за
јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано
од стране одговорног лица понуђача.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Центар београдских
фестивала ЦЕБЕФ, Илије Гарашанина 24, 11000 Беогрда, Србија, са назнаком:
„Измена за јавну набавку услуга реализације позоришног програма у оквиру 28
БЕЛЕФ-а број 09/2019, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна за јавну набавку услуга реализације позоришног програма у оквиру 28
БЕЛЕФ-а број 09/2019, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив за јавну набавку услуга реализације позоришног програма у оквиру 28
БЕЛЕФ-а број 09/2019, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна за јавну набавку услуга реализације позоришног програма у
оквиру 28 БЕЛЕФ-а број 09/2019, - НЕ ОТВАРАРАТИ“.
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На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде(поглавље V)наведе да понуду подноси са подизвођачем,проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурснoj документацији, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VI).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1)до
6)Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
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- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације,у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља VI).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања у законском року од 45 дана.
Авансно плаћање није дозвољено.
Рачун испоставља понуђач на основу документа који потврђује да је извршена услуга
у складу са Уговором.
9.2. Захтеви у погледу квалитета извршења услуге
Давалац услуге се обавезује да ће одмах поступити по евентуалним примедбама
корисника услуга у погледу недостатка на име квалитета за пружене услуге и исте
отколонити.
9.3. Захтев у погледу рока извршења услуге
Давалац услуга се обавезује да ће извршити услугу према усвојеном програму
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде,наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тимда ће сеза оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
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Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у
складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац није предвидео средства обезбеђења испуњења обавеза.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу; Центар београдских
фестивала ЦЕБЕФ, Илије Гарашанина 24, 11000 Беогрда, Србија или на мејл:
ana.butric@cebef.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,број
09/2019.“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР ИМЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Елемент критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(Образац
изјаве из поглавља VII).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-mail ana.butric@cebef.rs или факсом на број 011 32 36 530 или препорученом
пошиљком са повратницом на адреси: Илије Гарашанина 24 11000 Београд. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Центар београдских фестивала ; јавна набавка 09/2019
(8) корисник: буџет Републике Србије;
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(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку услуга
реализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а
1)ОПШТИ ПОДАЦИ ОПОНУЂАЧУ
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) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницимазаједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача. Овај образац ОБАВЕЗНО потписати и пешатирати

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђениху табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:
услуга реализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а
ПАРТИЈА
Партија 1 реализација
позоришне представе
Антигона
Партија 2 реализација
позоришне представе Театра
Мимарт
Партија 3 реализација
позоришне представе Легенда
о храбрости
Партија 4 реализација
позоришне представе Као да
сам те сањао
Партија 5 реализација
позоришне представе
Црвенкапа
Партија 6 реализација
позоришне представе Велики
талас
Партија 7 реализација
перформанса Хепи Маниф
Партија 8 реализација
перформанса Блади Мери
УКУПНО

ЦЕНА БЕЗ ПДВ

ЦЕНА СА ПДВ

Рок плаћања је: 45 дана, од службеног пријема исправно испостављеног рачуна;
Рок важења понуде( не сме бити краћи од 60 дана): _____ дана

Датум__________________________

М.П.

Понуђач
______________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача]у
поступку јавне набавке услуге реачизације позоришних програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а број
09/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије;
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да јеималац права
интелектуалне својине;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом

ЈАВНА НАБАВКА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке услуге реализације позоришног програма у
оквиру 28 БЕЛЕФ-а број 09/2019 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођачи његов законски заступник нису осуђивани 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке Услугу реализације позоришног програма 28 БЕЛЕФ-а број
09/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум:
____________________

М.П.

Потпис понуђача
________________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка2)Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

ЈАВНА НАБАВКА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:
_____________

М.П.

Потпис понуђача
________________

ЈАВНА НАБАВКА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –ПАРТИЈА 1
Уговор о пружању услуга реализације позоришног програма у
оквиру 28 БЕЛЕФ-а

Закључују:
1.Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб , порески
идентификациони број 100038806, матични број 17356038, коју заступа в.д.директора
Дамир Хандановић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
2. _____________________________________________________
са седиштем у _________________, улица __________________________бр. ______
рачун______________________код __________________________ банке, ПИБ
________________, матични број ________________ (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ), које заступа______________________________.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација 28 Београдског летњег фестивала
БЕЛЕФ 2018. године.
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2019.годину предвидео јавну набавку бр.
09/2019 - набавка услугареализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а;
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА и ПРОГРАМА чије је
ангажовање предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број 09/2019
која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге реализације позоришног програма 28 БЕЛЕФ-а(у даљем тескту
МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће партије:
Партија бр.1 – реализација позоришне представе „Антигона“
Петак, 21. Јун, у 21:00
Хангар Луке Београд, Кнежопољска 3
Свечано отварање БЕЛЕФ-а
Софокле:
"АНТИГОНА 2000 ГОДИНА КАСНИЈЕ"
позоришни спектакл
Казалиште Ulysses / Продукција МЕСС, Сарајево

ЈАВНА НАБАВКА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка услуге реализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а

28

Редитељка: Ленка Удовички
Превод: Светлана Слапшак
Сарадник драматург: Жељка Удовичић Плештина
Сарадник на тексту: Миљенко Јерговић
Костимографкиња: Бјанка Аџић Урсулов
Сценографкиња: Мирна Лер
Видео: Мартино Шеснић
Композитор: Најџел Озборн
Кореографкиња: Ивана Калц
Сценски покрет: Младен Васарy
Дизајн светла: Андреј Хајдињак
Дизајн звука: Давор Роко
Играју:
Антигона, кћер Едипа и Јокасте: Маја Изетбеговић
Измена, Антигонина сестра: Џенана Џанић
Креонт, владар у Теби, Јокастин брат и Антигонин и Исменин ујак: Раде Шербеџија
Хемон, син Креонта и Еуридике, Антигонин вереник: Ермин Браво
Тиресија, слепи пророк: Дамир Урбан
Еуридика, Хемонова мајка: Катарина Бистровић-Дарваш
Хоровођа: Јелена Лопатић
Дечак: Ведад Суљагић
Породица
Мајка: Катарина Бистровић-Дарваш
Отац: Раде Шербеџија
Кћер: Маја Изетбеговић
Млађа кћер: Џенана Џанић
Син: Ермин Браво
СТУДЕНТИ ОДСЕКА ЗА ГЛУМУ ПРИ АКАДЕМИЈИ СЦЕНСКИХ УМЕТНОСТИ
САРАЈЕВО И СТУДИЈА ГЛУМА И МЕДИЈИ СВЕУЧИЛИШТА У РИЈЕЦИ
Дарја Бадњевић, Мак Ченгић, Мирјана Ђан, Ника Иванчић, Ловро Иванковић, Алеш
Крањец, Анђела Кусић, Емир Мулалић, Дина Мушановић, Никола Недић, Маја Ожеговић,
Мирта Полановић, Дино Сарија, Тена Антонија Торјанац, Марко Брајић
ТРАЈАЊЕ: 1 сат, 50 минута
место и време наступа: 21. и 22.06. 2019. год, петак и субота – Хангар – Лука Београд,
Кнежпољска бр.3 у 21.00 часова
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 1, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички рајдер који
је ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставио уз наведену понуду, уколико такав постоји.
ЦЕНА
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Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.1: ___________ дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________ дин.,
УКУПНО:___________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа уметника, као и све
друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у понуди програма коју је
Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини саставни део овог Уговора.(у даљем
тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга бр._________________________који се води
код_____________________, следећом динамиком:
_________________________ по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: _______________
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом трошку, у
сарадњи с другим градским установама, градских институцијама, спонзорима манифестације и
партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију Београдски летњи фестивал у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је предмет
овог Уговора.

- да обезбедити локацију и неопходну инфраструктуру за извођење представе
- да обезбеди логистику, помоћно људство и технику по достављеном рајдеру за извођење
представе
- да покрије трошкове локалног превоза у периоду од 18. до 23. 06. 2019. год
- да покрије трошкове смештаја гостију на бази пуног пансиона у периоду од 19. до 23.06. а
по достављеној рооминг листи
- да организује продају улазница за предметни програм
- да обезбеди медијску кампању и промоцију представе
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а сходно
постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где ће
извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
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Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе предметних наступа
обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог Уговора и да ће се
ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова, према правилима струке и
уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма..
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју је доставио
у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди.
- Да изведе предметну представу
- Да правовремено достави све потребе (рооминг листу, техничке рајдере и сл),
- Да покрије трошкове међународног превоза свих чланова трупе у оба правца
- Да покрије трошкове ноћења у Београду за 18. и 19. јун,
- Да достави материјале неопходне за промоцију програма (фотографије, трејлере, спотове и сл)
- Учествује у промоцији Фестивала
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА има право наплате улаза на предметни
наступ, као и самостално право одлучивања о висини цене улазнице. Целокупан приход остварен
од продаје улазница припада НАРУЧИОЦУ УСЛУГА.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим промотивним
акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу, уговореним гостовањима и
другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе име и лик
Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима рекламног и пропагандног
материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву неопходну
правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих лица у вези истицања
евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, односно да ће сваки такав захтев
ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са неведеним лицима.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих 15 минута представе свим присутним медијима у
промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током целокупног трајања наступа без
употребе блица.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које ИЗВОЂАЧА
онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о забрани јавног окупљања,
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елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни застоји... ) те у том случају прихватају
одгоду предметног концерта до првог могућег термина у нормалним околностима.Уколико је
хонорар уплаћен пре настанка више силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени
хонорар умањен за износ евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ
УСЛУГЕ у року три дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан нови термин
наступа, УГОВОРНЕ стране су сагласне да ће остварити сарадњу поводом концерта под условима
истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова плаћања
предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу даљег поштовања
одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до отказа
предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања уговора, а пре
уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће бити дужан да врати
већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе преузете овим
Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може извршити, делимично или у
целости своју уговорну обавезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати никаквих даљих обавеза према
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог
Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ из било ког
разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из разлога описаних у чл.8.
овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног термина наступа или на сам датум
одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА
УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати писмена
сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим потписима
потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у тумачењу или
спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни суд у
Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе уговорне стране.
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Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој
уговорној страни.
За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић, в.д. директора
_________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –ПАРТИЈА 2
Уговор о пружању услуга реализације позоришног програма у
оквиру 28 БЕЛЕФ-а

Закључују:
1.Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб , порески
идентификациони број 100038806, матични број 17356038, коју заступа в.д.директора
Дамир Хандановић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
2. _____________________________________________________
са седиштем у _________________, улица __________________________бр. ______
рачун______________________код __________________________ банке, ПИБ
________________, матични број ________________ (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ), које заступа______________________________.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација 28 Београдског летњег фестивала
БЕЛЕФ 2018. године.
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2019.годину предвидео јавну набавку бр.
09/2019 - набавка услугареализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а;
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА и ПРОГРАМА чије је
ангажовање предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број 09/2019
која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге реализације позоришног програма 28 БЕЛЕФ-а(у даљем тескту
МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће партије:
Партија бр.2 – реализација позоришне театра Мимарт
Недеља , 23. Јун, у 21:00
Калемегдан
Театар Мимарт
"СВЕТЛОСНИ КОДОВИ"

ЈАВНА НАБАВКА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка услуге реализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а

34

уметнички перформанс
Концепт: Нела Антоновић
Костим: Анђелија Марковић
Дизајн сцене: Лидија Антоновић
Дизајн звука и саксофон уживо: Теодора Сарић
Извођење: сарадници Театра Мимарт
Продуцент Театра Мимарт: Ивана Вранеш
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 2, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички рајдер који
је ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставио уз наведену понуду, уколико такав постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.2: ___________ дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________ дин.,
УКУПНО:___________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа уметника, као и све
друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у понуди програма коју је
Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини саставни део овог Уговора.(у даљем
тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга бр._________________________који се води
код_____________________, следећом динамиком:
_________________________ по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: _______________
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом трошку, у
сарадњи с другим градским установама, градских институцијама, спонзорима манифестације и
партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију Београдски летњи фестивал у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је предмет
овог Уговора.

- да обезбедити локацију и неопходну инфраструктуру за извођење представе
- да обезбедити отворени простор на Калемегдану за извођење перформанса, а по договору
са извођачем
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- да обезбеди струјни прикључак и основну расвету према рајдеру
- да обезбеди медијску кампању и промоцију представе
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а сходно
постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди медијску кампању за потребе целог фестивала и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе предметних наступа
обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог Уговора и да ће се
ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова, према правилима струке и
уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма..
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју је доставио
у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди.
- Да реализује предметни перформанс
- Да обезбеди потребну технику и реквизиту, а по достављеном рајдеру
- Да достави листу нумера које се изводе/користе у перформансу
- Да достави материјале неопходне за промоцију програма (фотографије, трејлере, спотове и сл)
- Учествује у промоцији Фестивала
УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да је улаз на предмени програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим промотивним
акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу, уговореним гостовањима и
другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе име и лик
Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима рекламног и пропагандног
материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву неопходну
правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих лица у вези истицања
евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, односно да ће сваки такав захтев
ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са неведеним лицима.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих 15 минута представе свим присутним медијима у
промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током целокупног трајања наступа без
употребе блица.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
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Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које ИЗВОЂАЧА
онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о забрани јавног окупљања,
елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни застоји... ) те у том случају прихватају
одгоду предметног концерта до првог могућег термина у нормалним околностима.Уколико је
хонорар уплаћен пре настанка више силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени
хонорар умањен за износ евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ
УСЛУГЕ у року три дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан нови термин
наступа, УГОВОРНЕ стране су сагласне да ће остварити сарадњу поводом концерта под условима
истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова плаћања
предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу даљег поштовања
одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до отказа
предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања уговора, а пре
уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће бити дужан да врати
већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе преузете овим
Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може извршити, делимично или у
целости своју уговорну обавезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати никаквих даљих обавеза према
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог
Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ из било ког
разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из разлога описаних у чл.8.
овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног термина наступа или на сам датум
одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА
УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати писмена
сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим потписима
потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у тумачењу или
спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и вансудски, уколико је то могуће.
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У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни суд у
Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе уговорне стране.

Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој
уговорној страни.
За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић, в.д. директора
_________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –ПАРТИЈА 3
Уговор о пружању услуга реализације позоришног програма у
оквиру 28 БЕЛЕФ-а

Закључују:
1.Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб , порески
идентификациони број 100038806, матични број 17356038, коју заступа в.д.директора
Дамир Хандановић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
2. _____________________________________________________
са седиштем у _________________, улица __________________________бр. ______
рачун______________________код __________________________ банке, ПИБ
________________, матични број ________________ (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ), које заступа______________________________.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација 28 Београдског летњег фестивала
БЕЛЕФ 2018. године.
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2019.годину предвидео јавну набавку бр.
09/2019 - набавка услугареализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а;
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА и ПРОГРАМА чије је
ангажовање предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број 09/2019
која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге реализације позоришног програма 28 БЕЛЕФ-а(у даљем тескту
МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће партије:
Партија бр.3 – реализација позоришне представе „Легенда о храбрости“
Понедељак, 24. Jун, у 18:00
Плато испред Војног музеја
Позоришна представа за децу
"ЛЕГЕНДА О ХРАБРОСТИ"
Текст и режија: Матеја Поповић
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Сценографија: Стојан Ђорђевић
Кореограф: Анка Гаћеша
Костим: Срђан Перић
Композитор: Данило Маринковић
Дизајн светла: Гордана Пантелић
Продукција звука и звучни ефекти: Павле Николић
Тонац: Милош Николић и Дамњан Јовановић
Мајстор светла: Гордана Пантелић
Играју:
Ваја Дујовић – Крунгла, поглаварка Викинга;
Анђела Јовановић – Немези, чаробница;
Иван Михаиловић – Гљинко Ал'крах, фараон;
Стеван Пиале – Мунго Пизарели, витез луталица;
Стојан Ђорђевић – Олаф, викинг;
Драгана Дабовић – Хајна, ловица из баварског племена;
Матеја Поповић – Намћоркамон, стара мумија; Марићио Папанада; Фофолфаф, викиншки
читач звезда;
Богдан Богдановић – Туторус, главнокомандујући војсковођа египатске армије; Серђо
Банбини;
Египатске слуге и стражари, мумије, викинзи – Божидар Маровић, Душан Поповић и
Гаврило Илић
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 3, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички рајдер који
је ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставио уз наведену понуду, уколико такав постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.3: ___________ дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________ дин.,
УКУПНО:___________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа уметника, као и све
друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у понуди програма коју је
Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини саставни део овог Уговора.(у даљем
тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга бр._________________________који се води
код_____________________, следећом динамиком:
_________________________ по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: _______________
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом трошку, у
сарадњи с другим градским установама, градских институцијама, спонзорима манифестације и
партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију Београдски летњи фестивал у предвиђеном времену и трајању
- да обезбеди простор испред Војног музеја на платоу -а за потребе пробе и наступа
- да обезбеди фестивалску бину, озвучење, расвету и остале техничке захтеве према достављеном
рајдеру

- да организује продају улазница за предметни програм
- да обезбеди медијску кампању и промоцију представе
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а сходно
постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где ће
извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе предметних наступа
обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог Уговора и да ће се
ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова, према правилима струке и
уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма..
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју је доставио
у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди.
- да обезбеди неопходну сценографију И костиме
- да сноси трошкове локалног превоза
- да достави листу нумера које се изводе/користе у представи
- Да достави материјале неопходне за промоцију програма (фотографије, трејлере, спотове и сл)
- Учествује у промоцији Фестивала
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА има право наплате улаза на предметни
наступ, као и самостално право одлучивања о висини цене улазнице. Целокупан приход остварен
од продаје улазница припада НАРУЧИОЦУ УСЛУГА.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим промотивним
акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу, уговореним гостовањима и
другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
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Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе име и лик
Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима рекламног и пропагандног
материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву неопходну
правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих лица у вези истицања
евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, односно да ће сваки такав захтев
ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са неведеним лицима.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих 15 минута представе свим присутним медијима у
промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током целокупног трајања наступа без
употребе блица.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које ИЗВОЂАЧА
онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о забрани јавног окупљања,
елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни застоји... ) те у том случају прихватају
одгоду предметног концерта до првог могућег термина у нормалним околностима.Уколико је
хонорар уплаћен пре настанка више силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени
хонорар умањен за износ евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ
УСЛУГЕ у року три дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан нови термин
наступа, УГОВОРНЕ стране су сагласне да ће остварити сарадњу поводом концерта под условима
истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова плаћања
предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу даљег поштовања
одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до отказа
предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања уговора, а пре
уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће бити дужан да врати
већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе преузете овим
Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може извршити, делимично или у
целости своју уговорну обавезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати никаквих даљих обавеза према
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог
Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ из било ког
разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из разлога описаних у чл.8.
овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног термина наступа или на сам датум
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одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА
УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати писмена
сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим потписима
потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у тумачењу или
спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни суд у
Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе уговорне стране.

Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој
уговорној страни.
За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић, в.д. директора
_________________

ЈАВНА НАБАВКА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –ПАРТИЈА 4
Уговор о пружању услуга реализације позоришног програма у
оквиру 28 БЕЛЕФ-а

Закључују:
1.Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб , порески
идентификациони број 100038806, матични број 17356038, коју заступа в.д.директора
Дамир Хандановић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
2. _____________________________________________________
са седиштем у _________________, улица __________________________бр. ______
рачун______________________код __________________________ банке, ПИБ
________________, матични број ________________ (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ), које заступа______________________________.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација 28 Београдског летњег фестивала
БЕЛЕФ 2018. године.
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2019.годину предвидео јавну набавку бр.
09/2019 - набавка услугареализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а;
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА и ПРОГРАМА чије је
ангажовање предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број 09/2019
која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге реализације позоришног програма 28 БЕЛЕФ-а(у даљем тескту
МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће партије:
Партија бр.4 – реализација позоришне представе „Као да сам те сањао“
Петак, 28. Jун, у 21:00
Плато испред Војног музеја
"КАО ДА САМ ТЕ САЊАО"
позоришна представа
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Учествују: Владан Савић, првак позоришта на Теразијама у Београду, Кристина Савић,
солиста истог позоришта, и маестро Урош Ранковић, еминентни пијаниста.
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 4, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички рајдер који
је ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставио уз наведену понуду, уколико такав постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.4: ___________ дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________ дин.,
УКУПНО:___________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа уметника, као и све
друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у понуди програма коју је
Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини саставни део овог Уговора.(у даљем
тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга бр._________________________који се води
код_____________________, следећом динамиком:
_________________________ по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: _______________
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом трошку, у
сарадњи с другим градским установама, градских институцијама, спонзорима манифестације и
партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију Београдски летњи фестивал у предвиђеном времену и трајању
- да обезбеди простор испред Војног музеја на платоу -а за потребе пробе и наступа
- да обезбеди фестивалску бину, озвучење, расвету и остале техничке захтеве према достављеном
рајдеру

- да организује продају улазница за предметни програм
- да обезбеди медијску кампању и промоцију представе
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а сходно
постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где ће
извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
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Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе предметних наступа
обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог Уговора и да ће се
ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова, према правилима струке и
уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма..
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју је доставио
у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди.
- да обезбеди неопходну сценографију И костиме
- да сноси трошкове локалног превоза
- да достави листу нумера које се изводе/користе у представи
- Да достави материјале неопходне за промоцију програма (фотографије, трејлере, спотове и сл)
- Учествује у промоцији Фестивала
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА има право наплате улаза на предметни
наступ, као и самостално право одлучивања о висини цене улазнице. Целокупан приход остварен
од продаје улазница припада НАРУЧИОЦУ УСЛУГА.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим промотивним
акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу, уговореним гостовањима и
другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе име и лик
Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима рекламног и пропагандног
материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву неопходну
правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих лица у вези истицања
евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, односно да ће сваки такав захтев
ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са неведеним лицима.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих 15 минута представе свим присутним медијима у
промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током целокупног трајања наступа без
употребе блица.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које ИЗВОЂАЧА
онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о забрани јавног окупљања,
елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни застоји... ) те у том случају прихватају
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одгоду предметног концерта до првог могућег термина у нормалним околностима.Уколико је
хонорар уплаћен пре настанка више силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени
хонорар умањен за износ евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ
УСЛУГЕ у року три дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан нови термин
наступа, УГОВОРНЕ стране су сагласне да ће остварити сарадњу поводом концерта под условима
истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова плаћања
предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу даљег поштовања
одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до отказа
предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања уговора, а пре
уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће бити дужан да врати
већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе преузете овим
Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може извршити, делимично или у
целости своју уговорну обавезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати никаквих даљих обавеза према
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог
Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ из било ког
разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из разлога описаних у чл.8.
овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног термина наступа или на сам датум
одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА
УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати писмена
сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим потписима
потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у тумачењу или
спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни суд у
Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе уговорне стране.
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Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој
уговорној страни.
За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић, в.д. директора
_________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –ПАРТИЈА 5
Уговор о пружању услуга реализације позоришног програма у
оквиру 28 БЕЛЕФ-а

Закључују:
1.Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб , порески
идентификациони број 100038806, матични број 17356038, коју заступа в.д.директора
Дамир Хандановић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
2. _____________________________________________________
са седиштем у _________________, улица __________________________бр. ______
рачун______________________код __________________________ банке, ПИБ
________________, матични број ________________ (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ), које заступа______________________________.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација 28 Београдског летњег фестивала
БЕЛЕФ 2018. године.
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2019.годину предвидео јавну набавку бр.
09/2019 - набавка услугареализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а;
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА и ПРОГРАМА чије је
ангажовање предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број 09/2019
која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге реализације позоришног програма 28 БЕЛЕФ-а(у даљем тескту
МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће партије:
Субота , 29. Jун, у 18:00
Плато испред Војног музеја
Представа за децу
"Црвенкапа"
Текст и режија: Соња Кнежевић
Костим и сценографија: Тања Жиропађа
Избор музике и продукција: Креативни тим
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Црвенкапа: Златија Ивановић Оцокољић
Бака и мама: Соња Кнежевић
Ловац: Бошко Пулетић
Вук: Дејан Стојаковић
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 5, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички рајдер који
је ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставио уз наведену понуду, уколико такав постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.5: ___________ дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________ дин.,
УКУПНО:___________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа уметника, као и све
друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у понуди програма коју је
Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини саставни део овог Уговора.(у даљем
тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга бр._________________________који се води
код_____________________, следећом динамиком:
_________________________ по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: _______________
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом трошку, у
сарадњи с другим градским установама, градских институцијама, спонзорима манифестације и
партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију Београдски летњи фестивал у предвиђеном времену и трајању
- да обезбеди простор испред Војног музеја на платоу -а за потребе пробе и наступа
- да обезбеди фестивалску бину, озвучење, расвету и остале техничке захтеве према достављеном
рајдеру
- да обезбеди клавинову

- да организује продају улазница за предметни програм
- да обезбеди медијску кампању и промоцију представе
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а сходно
постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
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- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где ће
извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе предметних наступа
обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог Уговора и да ће се
ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова, према правилима струке и
уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма..
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју је доставио
у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди.
- да обезбеди неопходну сценографију и костиме
- да сноси трошкове локалног превоза
- да достави листу нумера које се изводе/користе у представи
- Да достави материјале неопходне за промоцију програма (фотографије, трејлере, спотове и сл)
- Учествује у промоцији Фестивала
Уговорне стране су сагласне да је улаз на предметни програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим промотивним
акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу, уговореним гостовањима и
другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе име и лик
Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима рекламног и пропагандног
материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву неопходну
правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих лица у вези истицања
евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, односно да ће сваки такав захтев
ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са неведеним лицима.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих 15 минута представе свим присутним медијима у
промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током целокупног трајања наступа без
употребе блица.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
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Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које ИЗВОЂАЧА
онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о забрани јавног окупљања,
елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни застоји... ) те у том случају прихватају
одгоду предметног концерта до првог могућег термина у нормалним околностима.Уколико је
хонорар уплаћен пре настанка више силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени
хонорар умањен за износ евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ
УСЛУГЕ у року три дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан нови термин
наступа, УГОВОРНЕ стране су сагласне да ће остварити сарадњу поводом концерта под условима
истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова плаћања
предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу даљег поштовања
одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до отказа
предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања уговора, а пре
уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће бити дужан да врати
већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе преузете овим
Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може извршити, делимично или у
целости своју уговорну обавезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати никаквих даљих обавеза према
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог
Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ из било ког
разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из разлога описаних у чл.8.
овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног термина наступа или на сам датум
одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА
УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати писмена
сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим потписима
потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у тумачењу или
спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни суд у
Београду.
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Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе уговорне стране.

Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој
уговорној страни.
За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић, в.д. директора
_________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –ПАРТИЈА 6
Уговор о пружању услуга реализације позоришног програма у
оквиру 28 БЕЛЕФ-а

Закључују:
1.Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб , порески
идентификациони број 100038806, матични број 17356038, коју заступа в.д.директора
Дамир Хандановић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
2. _____________________________________________________
са седиштем у _________________, улица __________________________бр. ______
рачун______________________код __________________________ банке, ПИБ
________________, матични број ________________ (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ), које заступа______________________________.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација 28 Београдског летњег фестивала
БЕЛЕФ 2018. године.
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2019.годину предвидео јавну набавку бр.
09/2019 - набавка услугареализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а;
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА и ПРОГРАМА чије је
ангажовање предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број 09/2019
која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге реализације позоришног програма 28 БЕЛЕФ-а(у даљем тескту
МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће партије:
Партија бр.6 – реализација позоришне представе „Велики талас“
Недеља , 30. Јун, у 21:00
Плато испред Војног музеја
Игор Амадеи "ВЕЛИКИ ТАЛАС"
режија: Ненад Гвозденовић,
Аутор: Игор Амадеи
Режија и адптација: Ненад Гвозденовић
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Продукција: Агенцијe Colonna и Impressario
Композитор: Владимир Петричевић
Играју: Љиљана Стјепановић, Тања Бошковић, Лана Караклајић, Павле Пекић, Раде
Марковић, Стеван Пиале
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 6, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички рајдер који
је ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставио уз наведену понуду, уколико такав постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.6: ___________ дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________ дин.,
УКУПНО:___________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа уметника, као и све
друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у понуди програма коју је
Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини саставни део овог Уговора.(у даљем
тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга бр._________________________који се води
код_____________________, следећом динамиком:
_________________________ по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: _______________
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом трошку, у
сарадњи с другим градским установама, градских институцијама, спонзорима манифестације и
партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију Београдски летњи фестивал у предвиђеном времену и трајању
- да обезбеди простор испред Војног музеја на платоу -а за потребе пробе и наступа
- да обезбеди фестивалску бину, озвучење, расвету и остале техничке захтеве према достављеном
рајдеру
- да обезбеди 2 ЦД плејера

- да организује продају улазница за предметни програм
- да обезбеди медијску кампању и промоцију представе
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а сходно
постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
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- обезбеди адекватне просторије – гардеробе у близини бине за потребе извођача , где ће
извођач моћи да несметано борави пре, за време паузе и после наступа.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе предметних наступа
обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог Уговора и да ће се
ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова, према правилима струке и
уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма..
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју је доставио
у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди.
- да обезбеди неопходну сценографију И костиме
- да сноси трошкове локалног превоза
- да достави листу нумера које се изводе/користе у представи
- Да достави материјале неопходне за промоцију програма (фотографије, трејлере, спотове и сл)
- Учествује у промоцији Фестивала
ДАВАЛАЦ услуга је сагласан да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА има право наплате улаза на предметни
наступ, као и самостално право одлучивања о висини цене улазнице. Целокупан приход остварен
од продаје улазница припада НАРУЧИОЦУ УСЛУГА.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим промотивним
акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу, уговореним гостовањима и
другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе име и лик
Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима рекламног и пропагандног
материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву неопходну
правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих лица у вези истицања
евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, односно да ће сваки такав захтев
ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са неведеним лицима.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих 15 минута представе свим присутним медијима у
промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током целокупног трајања наступа без
употребе блица.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
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Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које ИЗВОЂАЧА
онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о забрани јавног окупљања,
елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни застоји... ) те у том случају прихватају
одгоду предметног концерта до првог могућег термина у нормалним околностима.Уколико је
хонорар уплаћен пре настанка више силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени
хонорар умањен за износ евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ
УСЛУГЕ у року три дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан нови термин
наступа, УГОВОРНЕ стране су сагласне да ће остварити сарадњу поводом концерта под условима
истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова плаћања
предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу даљег поштовања
одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до отказа
предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања уговора, а пре
уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће бити дужан да врати
већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе преузете овим
Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може извршити, делимично или у
целости своју уговорну обавезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати никаквих даљих обавеза према
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог
Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ из било ког
разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из разлога описаних у чл.8.
овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног термина наступа или на сам датум
одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА
УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати писмена
сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим потписима
потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у тумачењу или
спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни суд у
Београду.
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Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе уговорне стране.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој
уговорној страни.
За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић, в.д. директора
_________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –ПАРТИЈА 7
Уговор о пружању услуга реализације позоришног програма у
оквиру 28 БЕЛЕФ-а

Закључују:
1.Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб , порески
идентификациони број 100038806, матични број 17356038, коју заступа в.д.директора
Дамир Хандановић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
2. _____________________________________________________
са седиштем у _________________, улица __________________________бр. ______
рачун______________________код __________________________ банке, ПИБ
________________, матични број ________________ (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ), које заступа______________________________.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација 28 Београдског летњег фестивала
БЕЛЕФ 2018. године.
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2019.годину предвидео јавну набавку бр.
09/2019 - набавка услугареализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а;
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА и ПРОГРАМА чије је
ангажовање предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број 09/2019
која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге реализације позоришног програма 28 БЕЛЕФ-а(у даљем тескту
МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће партије:
Партија бр.7 – реализација перформанса Хепи Маниф
Уторак, 02. Јул, у 11:00 и 19:00
Калемегдан
перформанс
"HAPPY MANIF" (сунчана страна плеса)
Француска
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 7, као
ЈАВНА НАБАВКА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка услуге реализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а

59

и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички рајдер који
је ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставио уз наведену понуду, уколико такав постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.7: ___________ дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________ дин.,
УКУПНО:___________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа уметника, као и све
друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у понуди програма коју је
Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини саставни део овог Уговора.(у даљем
тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга бр._________________________који се води
код_____________________, следећом динамиком:
_________________________ по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: _______________
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом трошку, у
сарадњи с другим градским установама, градских институцијама, спонзорима манифестације и
партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију Београдски летњи фестивал у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди све логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је предмет
овог Уговора.

- да обезбедити локацију и неопходну инфраструктуру за извођење представе
- да обезбедити отворени простор на Калемегдану и Ташмајданском парку за извођење
перформанса, а по договору са извођачем
- да обезбеди медијску кампању и промоцију програма
- да сноси трошкове ноћења у једнокреветним собама на бази пуног пансиона у периоду од
01. до 04. јула 2019. године
- да сноси трошак локалног превоза
- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а сходно
постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди медијску кампању за потребе целог фестивала и предметног програма.
Члан 5.

ЈАВНА НАБАВКА – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка услуге реализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а

60

ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе предметних наступа
обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог Уговора и да ће се
ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова, према правилима струке и
уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма..
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју је доставио
у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди.
- Да сноси трошак међународног и међуградског превоза
- Да обезбеди потребну технику и реквизиту,а по достављеном рајдеру
- Да достави листу нумера које се изводе/користе у перформансу
- Да достави материјале неопходне за промоцију програма (фотографије, трејлере, спотове и сл)
- Учествује у промоцији Фестивала
УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да је улаз на предмени програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим промотивним
акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу, уговореним гостовањима и
другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе име и лик
Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима рекламног и пропагандног
материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву неопходну
правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих лица у вези истицања
евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, односно да ће сваки такав захтев
ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са неведеним лицима.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих 15 минута представе свим присутним медијима у
промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током целокупног трајања наступа без
употребе блица.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које ИЗВОЂАЧА
онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о забрани јавног окупљања,
елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни застоји... ) те у том случају прихватају
одгоду предметног концерта до првог могућег термина у нормалним околностима.Уколико је
хонорар уплаћен пре настанка више силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени
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хонорар умањен за износ евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ
УСЛУГЕ у року три дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан нови термин
наступа, УГОВОРНЕ стране су сагласне да ће остварити сарадњу поводом концерта под условима
истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова плаћања
предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу даљег поштовања
одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до отказа
предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања уговора, а пре
уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће бити дужан да врати
већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе преузете овим
Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може извршити, делимично или у
целости своју уговорну обавезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати никаквих даљих обавеза према
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог
Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ из било ког
разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из разлога описаних у чл.8.
овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног термина наступа или на сам датум
одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА
УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати писмена
сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим потписима
потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у тумачењу или
спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни суд у
Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе уговорне стране.
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Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој
уговорној страни.
За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић, в.д. директора
_________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА –ПАРТИЈА 8
Уговор о пружању услуга реализације позоришног програма у
оквиру 28 БЕЛЕФ-а

Закључују:
1.Центар београдских фестивала, Београд, Светогорска бб , порески
идентификациони број 100038806, матични број 17356038, коју заступа в.д.директора
Дамир Хандановић (у даљем тексту:НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА)
2. _____________________________________________________
са седиштем у _________________, улица __________________________бр. ______
рачун______________________код __________________________ банке, ПИБ
________________, матични број ________________ (у даљем тексту: ДАВАЛАЦ
УСЛУГЕ), које заступа______________________________.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Уговорне стране најпре констатују следеће:
- Центру београдских фестивала је поверена организација 28 Београдског летњег фестивала
БЕЛЕФ 2018. године.
- да је наручилац услуга својим Планом јавне набавке за 2019.годину предвидео јавну набавку бр.
09/2019 - набавка услугареализације позоришног програма у оквиру 28 БЕЛЕФ-а;
- да Давалац услуга има ексклузивно право заступања ИЗВОЂАЧА и ПРОГРАМА чије је
ангажовање предмет јавне набавке и наплате хонорара у име и за рачун предметног ИЗВОЂАЧА
- да је Давалац услуга изабран као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке број 09/2019
која је обликована по партијама и да је његова понуђена цена прихваћена
На основу свега, уговорне стране су се споразумеле о следећем:
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Наручилац услуге наручује, а давалац услуге се обавезује да пружи услугу која је
предмет овог уговора - услуге реализације позоришног програма 28 БЕЛЕФ-а(у даљем тескту
МАНИФЕСТАЦИЈА) ангажовање ИЗВОЂАЧА и то за следеће партије:
Партија бр.8 – реализација перформанса Блади Мери
Недеља , 23. Јун, у 20:00
Галерија Војног музеја
Перформанс
BLOODY MARY
Израел
у сарадњи са Амбасадом Израела
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Аутор и извођач: Мерав Даган
Костимографија: Тамар Бен Кнан
Дизајн светла: Тамар Ор, Амир Кастро
Уметнички саветници: Ерез Мајан и Анат Кац
Трајање: 45 минута
Саставни део овог Уговора је понуда понуђача за партију број 8, као
и конкурсна документација предметног поступка јавне набавке, укључујући и технички рајдер који
је ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставио уз наведену понуду, уколико такав постоји.
ЦЕНА
Члан 2.
Уговорена вредност за предмет јавне набавке из члана 1 овог уговора је:
За Партију бр.8: ___________ дин без ПДВ.,
ПДВ износи _________ дин.,
УКУПНО:___________ дин.
Давалац услуга је сагласан да уговорена вредност обухвата трошкове наступа уметника, као и све
друге пратеће трошкове, на начин и у мери у којој је то назначено у понуди програма коју је
Давалац услуга доставио у току предселекције, а која чини саставни део овог Уговора.(у даљем
тексту понуда)
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Плаћање се врши на рачун даваоца услуга бр._________________________који се води
код_____________________, следећом динамиком:
_________________________ по пријему наменских средстава од Оснивача.
Рок важења понуда: _______________
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 4.
НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА је обавезан да за извођење програма, у потпуности о свом трошку, у
сарадњи с другим градским установама, градских институцијама, спонзорима манифестације и
партнерима на програму организује и реализује следеће:
- реализује манифестацију Београдски летњи фестивал у предвиђеном времену и трајању
- обезбеди логистичко-продукционе услове за потребе реализације програма који је предмет овог
Уговора.

- да обезбедити локацију и неопходну инфраструктуру за извођење представе
- да обезбедити простор за извођење перформанса,
- да обезбеди медијску кампању и промоцију програма
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- изврши пријаву СОКОЈ-у и другим надлежним удружењима и организацијама, а сходно
постојећим законским обавезама везаним за одвијање програма.
- обезбеди медијску кампању за потребе целог фестивала и предметног програма.
Члан 5.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће организовати, реализовати и за потребе предметних наступа
обезбедити следеће:
-ангажовање ИЗВОЂАЧА за потребе реализације програма који је предмет овог Уговора и да ће се
ИЗВОЂАЧ придржавати свих норматива рада и утврђених рокова, према правилима струке и
уобичајеним правилима за обављање уговорених послова.
- поштовање уговорене сатнице програма, проба и других одредница програма..
- преузети све друге евентуалне наведене трошкове програма у складу са понудом коју је доставио
у току предселекције програма, а који нису обавеза Наручиоца према предметној понуди.
- Да обезбеди потребну технику и реквизиту,а по достављеном рајдеру
- Да достави листу нумера које се изводе/користе у перформансу
- Да достави материјале неопходне за промоцију програма (фотографије, трејлере, спотове и сл)
- Учествује у промоцији Фестивала
УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да је улаз на предмени програм слободан.
МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Члан 6.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће ИЗВОЂАЧ активно учествовати у свим промотивним
акцијама поводом предметне манифестације (конференцији за штампу, уговореним гостовањима и
другим облицима промоције ), а сходно упутствима ПР службе НАРУЧИОЦА УСЛУГА.
Такође, ДАВАЛАЦ УСЛУГА уступа Центру београдских фестивала право да користе име и лик
Извођача у промотивне сврхе МАНИФЕСТАЦИЈЕ у свим облицима рекламног и пропагандног
материјала везаног за МАНИФЕСТАЦИЈУ.
Члан 7.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА се обавезује да ће пружити Центру београдских фестивала сву неопходну
правну заштиту у вези било каквог правног узнемиравања од стране трећих лица у вези истицања
евентулних захтева поводом повреде ауторских и других права, односно да ће сваки такав захтев
ДАВАЛАЦ УСЛУГА непосредно регулисати са неведеним лицима.
ДАВАЛАЦ УСЛУГА дозвољава снимање првих 15 минута представе свим присутним медијима у
промотивне и информативне сврхе, као и фотографисање током целокупног трајања наступа без
употребе блица.
ВИША СИЛА И ОТКАЗИВАЊЕ НАСТУПА
Члан 8.
Уговорне стране уважавају постојање више силе (болест, теже повреде, повреде које ИЗВОЂАЧА
онемогућавају у извођењу уметничког програма , смрт, одлуке власти о забрани јавног окупљања,
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елементарне непогоде, саобраћајне незгоде, саобраћајни застоји... ) те у том случају прихватају
одгоду предметног концерта до првог могућег термина у нормалним околностима.Уколико је
хонорар уплаћен пре настанка више силе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће уговорени
хонорар умањен за износ евентуално направљених путних трошкова вратити НАРУЧИОЦУ
УСЛУГЕ у року три дана од настанка ситуације описане у предходном ставу овог члана.
Уколико предметни наступ буде одложен из разлога настанка више силе, те заказан нови термин
наступа, УГОВОРНЕ стране су сагласне да ће остварити сарадњу поводом концерта под условима
истоветним онима описаним у овом Уговору.
Члан 9 .
У случају да се НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не буде придржавао уговорених рокова плаћања
предвиђених у чл.3. овог Уговора, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати обавезу даљег поштовања
одредаба овог Уговора.
Уколико, из било ког разлога изузев разлога описаних у чл. 8. овог Уговора, дође до отказа
предметног наступа од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ, после потписивања уговора, а пре
уговореног датума наступа или на сам дан наступа, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће бити дужан да врати
већ уплаћени хонорар.
У случају да НАРУЧИЛАЦ УСЛУГЕ не изврши или делимично изврши обавезе преузете овим
Уговором, те тиме доведе ДАВАОЦА УСЛУГЕ у ситуацију да не може извршити, делимично или у
целости своју уговорну обавезу, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ неће имати никаквих даљих обавеза према
НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ, при чему НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ остају обавезе из чл.2. и чл. 3. овог
Уговора.
Члан 10.
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да, уколико откаже наступ НАРУЧИОЦУ УСЛУГЕ из било ког
разлога, изузев разлога неизвршења од стране НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ из разлога описаних у чл.8.
овог Уговора, а након потписа уговора, пре уговореног термина наступа или на сам датум
одржавања наступа, извши повраћај већ уплаћеног уговореног хонорара на рачун НАРУЧИОЦА
УСЛУГЕ.
Члан 11.
Овај Уговор се може отказати само уз постигнут споразум, о чему мора постојати писмена
сагласност обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уговорне стране су прочитале овај Уговор, разумеле његову садржину и својим потписима
потврђују да он представља њихову слободно изражену вољу.
Члан 13.
Уговорне стране изјављују да ће у интересу сарадње све евентуалне проблеме у тумачењу или
спровођењу одредби овог Уговора покушати да реше споразумно и вансудски, уколико је то могуће.
У случају да евентуални спор није могуће решити споразумно, надлежан је Привредни суд у
Београду.
Члан 14.
Измене и допуне овог уговора могуће су искључиво уз писмену сагласност обе уговорне стране.
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Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) припадају свакој
уговорној страни.
За ДАВАОЦА УСЛУГЕ
________________

За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ
Дамир Хандановић, в.д. директора
_________________
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