
 

УСТАНОВА НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

Број: 244 

Ниш, 21.07.2021 

 

На основу члана 27 став 3 Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр.91/19), 

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

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

спровођењу поступка набавки на који се закон не примењује бр.239 од 20.07.2021  

Упућујемо вам: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ бр.25 

 

Предмет набавке Извођење ватромета на отварању и затварању 
фестивала „Филмски сусрети“ 2021 
 
 
 

Техничке спецификације  
Ватромет 1: 
 
За програм свечаног отварања фестивала „Филмски 
сусрети“ 2021 на Летњој позорници у Нишу дана 
21.августа 2021.године са платоа изнад Летње 
позорнице у Тврђави. 
             Време трајања ватромета је минимум 5 
минута. 
Оквирно време извођења, које ће накнадно усменим 
путем бити прецизирано са Наручиоцем је око 21,00 
час. 
 
 
Спецификација за ватромет 1 
 

Ред.бр. Опис            

Øмм 

Количина Пуцњава 

1. Ватрометна 30 (32 

пуцња 

15 480 



батерија мин.25-

30 сек.) 

2. Ватрометна 

батерија 

30 (36 

пуцња 

мин.45-

50сек.) 

12 432 

3. Ватрометна 

бомба 

125 12 12 

4. Ватрометна 

бомба 

150 12 12 

 
Ватромет 2: 
 
За програм свечаног затварања фестивала „Филмски 
сусрети“ 2021 на Летњој позорници у Нишу дана 
27.августа 2021.године са платоа изнад Летње 
позорнице у Тврђави. 
             Време трајања ватромета је минимум 5 
минута. 
Оквирно време извођења, које ће накнадно усменим 
путем бити прецизирано са Наручиоцем је око 21,00 
час. 
 
Спецификација за ватромет 2 
 

Ред.бр. Опис            

Øмм 

Количина Пуцњава 

1. Ватрометна 

батерија 

30 (32 

пуцња 

мин.25-

30 сек.) 

15 480 

2. Ватрометна 

батерија 

30 (36 

пуцња 

мин.45-

50сек.) 

12 432 

3. Ватрометна 

бомба 

125 12 12 

4. Ватрометна 

бомба 

150 12 12 



 
Понуђач је дужан да обезбеди: 

 
- Извођење ватромета (један пиротехничар и 

један помоћни радник); 
- Дозволе за извођење ватромета; 
- Транспортне дозволе за пиротехничка 

средства; 
- Транспорт ватрометних средстава; 
- Дозволе за извођење ватромета код 

надлежне полицијске управе; 
- Припрему и само извођење ватромета, као и 

чишћење места ватромета након извођења. 
 

Наручилац је дужен да обезбеди: 
 

- Писмено одобрење власника простора или 
објекта одакле се ватромет изводи и да 
осигура неометани приступ екипи 
пиротехничара на терену. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критеријуми за избор 
привредног субјекта и начин 
доказивања 
Услови за учешће у поступку 

Докази: 
 
 
 

Критеријум за избор 
најповољније понуде 

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



Након спроведеног жребања наручилац ће 
сачинити записник и доставити понуђачима који су 
учествовали у жребању. 
 
 
 

Начин и рок подношења 
понуде 

Благовремена понуда је она понуда која је поднета 
од стране Понуђача најкасније до дана 
26.07.2021.године до 12,00 сати лично на адресу 
наручиоца улица Станоја Бунушевца бб  
електронским путем на маил 
pravnasluzbankc@gmail.com или поштом –  које су 
стигле до наведеног рока за отварање понуда без 
обзира на датум слања пошиљке. 
. 
Отварање понуда ће се обавити истог дана 
26.07.2021. године у 12,30 сати. 
Ако је понуда поднета по истеку наведеног 
времена и сата за доставу сматраће се 
неблаговременом и биће неотворена враћена 
понуђачу. 
О поступку отварања понуда сачињава се 
Записник. Записник о отварању понуда може се 
доставити Понуђачу 
у року од 10 дана од дана отварања понуде на 
његов лични захтев упућен 
путеммаилаpravnasluzbankc@gmail.com или путем 
поште Установа Нишки културни центар, Станоја 
Бунушевца бб 
 
 
 
 
 

Рок извршења услуге  
 21.08.2021. године – отварање фестивала 
27.08.2021. године – затварање фестивала 
 
 

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

mailto:pravnasluzbankc@gmail.com
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број 
понуђача ( ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-
mail): 

 

Телефон: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 
 

 

 
Шифра делатности: 

 

 

 

 

ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 



 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Извођење ватромета на отварању и 

затварању фестивала „Филмски сусрети“ 2021 

 

Цена без ПДВ – а 
 
 

 

Цена са ПДВ – ом 
 
 

 

Рок и начин плаћања 
 
 

 

Рок важења понуде 
 
 

 

Рок испоруке 
 
 

 

Гарантни период 
 
 

 

Место и начин испоруке 
 
 

 

 

 

 

Датум                                                                                                    Понуђач 

 

 

___________                                                                                  ________________ 

 

 

 



 

 

                                       

 

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 

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

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

скенира и доставља наручиоцу у pdf  формату. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуда се може поднети непосредно, путем поште или електронским путем 

на адресу електронске поште наведену у овом позиву. 

 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

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

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

оверен од стране овлашћеног преводиоца. 

 

 



 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цене у понуди изразити у динарима. 

У обрасцу понуде исказати   цену без ПДВ-а и са ПДВ –ом. 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

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

све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

Понуђене  цене су фиксне и не могу се мењати. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

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

 

САДРЖИНУ ПОНУДЕ ЧИНЕ: 

1.Попуњен и потписан Образац понуде 

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима 

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

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОШТОМ И АДРЕСА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (E-MAIL) 

Привредни субјект понуду може поднети непосредно, путем поште на 

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

или електронским путем на адресу: pravnasluzbankc@gmail.com 

 

 

ДИРЕКТОР 

Срђан Савић 

mailto:pravnasluzbankc@gmail.com

