
 

 

Дел.број: 02-38/2021/3 
Нови Сад , 14.09.2021. године 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за услуге : Остале медијске услуге - новине, 

видео и  аудио снимање конференције и најавних догађаја (Израда кратког филма након 

догађаја за промоцију науке и научника у Србији). у оквиру ХОРИЗОНТ 2020 пројекта „Ноћ 

истраживача Србија“ који се реализује на Универзитету у Новом Саду.  

 

Предметна набавка подразумева услугу Остале медијске услуге - новине, видео и  аудио 

снимање конференције и најавних догађаја (Израда кратког филма након догађаја за 

промоцију науке и научника у Србији) 

 што подразумева следеће:  
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  

- Снимање делова кратких догађаја по листи коју доставља УНС (максимлано 5); 

- Монтирање снимљеног материјала са додатним материјалом који доставља УНС 

(фотографије, графички дизајн и сл.); 

- Пост-продукција уз додавање музичке подлоге за креирање кратког филма дужине 2 

минута. 

 

Цена за предметну услугу износи _____________________динара без обрачунатог ПДВа, тј. 

______________ динара са обрачунатим ПДВом. 

 

У цену су урачунати сви трошкови за извршење предметне набавке. 

   

Начин и услови плаћања: Наручилац ће платити  Понуђачу по извршеном послу, у року од 

__________ дана од службеног пријема исправно испостављеног рачуна (рок не може да буде 

краћи од 7 дана нити дужи од 45 дана). 

    

 Рок важење понуде: ________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана). 

Додатни услови: Обавезно вишегодишње искуство у раду на креирању кратких филмова на 

међународним догађајима и/или пројектима у сарадњи са високошколским институцијама, 

институцијама културе или државним институцијама. Доказ: Обавезно прилагање 5 линкова на 

реализоване кратке филмове или други релевантан документ где се на недвосмислен начин може 

утврдити да је понуђач имао професионално искуство за обављање ових послова.  

Понуда мора да буде на меморандуму фирме са свим елементима спецификације. 

Понуде конципирати како је дато у захтеву, с тим да ће се у обзир узимати укупна понуда коју 

нудите и коју достављате на меморандуму уредно испуњену и оверену.  

 

Понуда мора бити исправно попуњена и оверена. Уколико понуда није исправно попуњена и 

оверена, сматраће се неисправном.  

 



Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 

Након избора најповољније понуде , са Понуђачем ће бити потписан Уговор у прилогу. 

 

Цене предметних услуга морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату вредност и 

укупно.  

 

Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ-а и укупно. Ценом понуђача морају 

бити обухваћени и сви евентуални попусти и ослобађање од ПДВ-а (не исказују се посебно). Цена 

се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују  

 

Од Наручиоца се очекује: да у примереном року достави понуђачу сав потребан материјал.   

 

Понуђач мора да гарантује професионалност и квалитет. 

 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања не може бити краћи од 7 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног 

рачуна, али не и дужи од 45 дана. 

Рачун испоставља понуђач на основу документа који потврђује да је извршена услуга у складу са 

Уговором. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ рангирањем 

понуда на основу понуђене цене. 

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 
Елемент критеријума за доделу уговора је  „Најнижа понуђена цена“. 

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио  дужи рок плаћања. 
 
 

3 Достављање понуда: 

Датум  17.09.2021. до 09  часова без обзира на начин доставе 

- Место УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – РЕКТОРАТ; др Зорана Ђинђића 1  21000 Нови 

Сад (2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 

 Или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs 

 

Обавезни подаци: на понуди (образац понуђача) навести цену са и без ПДВ-а, начин плаћања, рок 

и место испоруке, технички опис у складу са тачком 2 позива и евентуално друге елементе. 

 

4 Након истека рока за достављање понуда Службеник за јавне набавке разматраће 

достављене понуде одмах по истеку рока за њихово подношење тј. последњег дана и часа 

у просторијама Наручиоца: Универзитет у Новом Саду,др  Зорана Ђинђића 1, Нови Сад. 

 



5 Критеријум за избор најповољније понуде, најнижа понуђена цена. Не благовремена 

понуда као и  понуда понуђача која не садржи комплетну спецификацију са тех. описом, 

или описом који не одговара траженом у позиву неће се разматрати. 

 

6 Наруџбеница се издаје у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о издавању 

наруџбенице, након чега се потписује уговор са најповољнијим понуђачем.  

 

7 Службеник за јавне набавке у Универзитету у Новом Саду је Јован Јоковић тел.: (021) 485-

2010 е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs факс (021) 450-418. 



УГОВОР 

о јавној набавци услуге наруџбеницом 

 (шифра и редни број јавне набавке: 02-38/2021/__) 

 

закључен у Новом Саду, 17.09.2021. године између: 

 

1.   УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ,  Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 1, кога заступа 

ректор проф. др Дејан Јакшић, ПИБ 101636534 (у даљем тексту: Универзитет) 

И 

2. (у даљем тексту Извршилац услуге) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Тачка 1. 

Предмет Уговора набавкa услуге: Остале медијске услуге - новине, видео или  

аудио снимање конференције (Израда кратког филма и апстракта за промоцију новог 

мастер програма из вибро-акустичког инжењерства у различитим медијима). за потребе 

пројекта „Јачање образовних капацитета у области инжењерства буде и вибрација 

развојем копметенција и сарадње између интересних група (SENVIBE)“ који се реализује 

на Универзитету у Новом Саду, под условима и на начин предвиђен у понуди Извршиоца 

услуге, која чини саставни део овог уговора. 

 

ЦЕНА 

Тачка 2. 

Универзитет прихвата цене услуге које су предмет набавке из тачке 1. овог 

уговора, које је Извршиоц услуге исказао у својој понуди. 

 

УГОВОРНА ВРЕДНОСТ 

Тачка 3. 

Уговорне стране утврђују да укупна вредност услуга из члана 1. Уговора износи 

укупно –а (Извршилац услуге није у систему ПДВа).  

Универзитет задржава право да не реализује уговорену вредност из става 1 овог 

члана, уколико за то не буде постојала потреба код Наручиоца. 

      Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.  

Универзитет ће набављати услуге дефинисана тачком 4. уговора једнократно. 

Универзитет задржава право да, уколико за тим не буде постојала потреба, не реализује у 

потпуности уговорну вредност из става 1. овог члана. 

                                                 Спецификација услуге 

Тачка 4. 

Остале медијске услуге: видео, снимање конференција и монтирање (копродукција): 
- Снимање делова дводневног догађаја у трајањеу до 3h; 

- Монтирање снимљеног материјала уз додавање фотографија и делова ppt презентација 

које доставља УНС; 

- Пост-продукција уз додавање музичке подлоге. 

Цене из тачке 3 став 1 уговора обухватају све трошкове за испоруку услуге на "адресу 

Универзитета – укључујући све пратеће и зависне трошкове".  

 

Тачка 5. 

Универзитет се обавезује да ће Извршиоца услуге благовремено обавестити о свим 

елементима битним за извршење услуге и бити му на располагању уколико му буду 

потребне додатне консултације. 



Тачка 6. 

Овај уговор се закључује на период до извршења предметне услуге најкасније до 

___________.године  и важи од дана потписивања до реализације укупне уговорене 

вредности из члана 4. Уговора, уз право сваке уговорне стране да га откаже.  

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 

Тачка 7. 

Од Извршиоца услуге се очекује: да изврши услугу у складу са спецификацијом и 

захтевом за понуду.  

Понуђач мора да гарантује професионалност и квалитет. 

 

Универзитет има право да у писаној форми стави примедбе на квалитет извршених 

услуга у више итерација док се коначна верзија материјала не усагласи. Исправљени 

материјал понуђач доставља електронским путем у року који не може бити дужи од 2 

дана.  

 

Тачка 8. 

Плаћање ће се извршити у року од  _____ дана од дана пријема исправно 

сачињеног рачуна за извршену услугу, на који је сагласност дало овлашћено лице 

Универзитета. 
 Рачун из става 1. овог члана треба да гласи на: Универзитет у Новом Саду, Др Зорана 

Ђинђића 1 Нови Сад, ПИБ 101636534, са напоменом: у складу са уговором број  02-38/2021. 

  

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Тачка 9. 
Од Наручиоца се очекује: да у примереном року достави понуђачу све информације и 

смернице за израду кратког филма, информације о деловима догађајима и материјалима који 

требају да буду укључени у филм,  као и елементе визуелног идентитета пројекта (путем е-маила 

или понуђач физички преузима материјал на адреси наручиоца).  

 Наручилац добија искључиво право да објави и стави у промет резултате предмета 

Уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Тачка 10. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим  односима. 

 

Тачка 11. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у 

случају да споразум није могућ уговора се надлежност стварно надлежног суда у Новом 

Саду. 

 

Тачка 12. 

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака 

уговорна страна. 

 
  УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

 

 
  

 

  Проф. др Дејан Јакшић, ректор 

 

 


