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На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

91/19) и члана 45. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка 

набавки и праћења извршења уговора о набавкама, бр.294/2020 од 03.08.2020. године и 

Одлуке о спровођењу набавке бр. 243/2021 од 06.05.2021. године, Културни центар 

„Руменка“ Руменка упућује 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   
 

 Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуга број 20 - Услуге 

професионалних позоришта  у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог 

позива 
 

 Понуду упутити на бази следећих елемената: 
 

Ред. 

број 
Опис  услуге Јед. мере Кол. 

    

1. 1

. 

Извођење дечије представе под називом ”Вештица Добрила“. 
Услуга обухвата организацију и извођење представе са глумцима. Достављање пропагадног 

материјала и плаката за најаву представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до Руменке, поставка сценографије. Сценографија је покретна и 

прилагођава се простору.  
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, сценографију, костиме и реквизите за представу, као и 

услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави безбедно за извођење представе, обезбеди тонску матрицу, и 

обезбеди своје техничко особље које се стара о безбедности сцене, тонским и светлосним ефектима, 

уколико су предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са понуђачем, због нестабилне епидемиолошке ситуације. 

Наручилац ће, до тренутка потписивања уговора, обавестити Извршиоца о тачном дану и сату 

извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 
 

извођење 1 

2. 2

. 

Извођење дечије представе под називом ”Куц куц има ли кога?“. 
Услуга обухвата организацију и извођење представе глумаца. 
Достављање пропагадног материјала и плаката за најаву представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до Руменке, постављање сценографије која је покретна и 

прилагођава се простору.  
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, сценографију, костиме и реквизите за представу, као и 

услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави безбедно за извођење представе, обезбеди тонску матрицу и 

обезбеди своје техничко особље које се стара о безбедности сцене, тонским и светлосним ефектима, 

уколико су предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са понуђачем, због нестабилне епидемиолошке ситуације. 

Наручилац ће, до тренутка потписивања уговора, обавестити Извршиоца о тачном дану и сату 

извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 
 

извођење 1 

3. 3

. 

Извођење дечије представе под називом ”Агенција за лепо понашање“. 
Услуга обухвата организацију и извођење представе са глумцима. Достављање пропагадног 

материјала и плаката за најаву представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до Руменке, постављање сценографије која је покретна и 

прилагођава се простору. Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, сценографију, костиме и 

реквизите за представу, као и услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави безбедно за извођење представе, обезбеди тонску матрицу и 

обезбеди своје техничко особље које се стара о безбедности сцене, тонским и светлосним ефектима, 

уколико су предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са понуђачем, због нестабилне епидемиолошке ситуације. 

Наручилац ће, до тренутка потписивања уговора, обавестити Извршиоца о тачном дану и сату 

извођења представе.  

извођење 1 
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Планирано је једно извођење представе. 
 

4. 4

. 

Извођење дечије представе под називом ”Ускршња Бајка “. 
Услуга обухвата организацију и извођење представе са глумцима. Достављање пропагадног 

материјала и плаката за најаву представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до Руменке, сценографија је покретна и прилагођава се 

простору. Услуга обухвата и постављање сценографије. Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, 

сценографију, костиме и реквизите за представу, као и услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави безбедно за извођење представе, обезбеди тонску матрицу и 

обезбеди своје техничко особље које се стара о безбедности сцене, тонским и светлосним ефектима, 

уколико су предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са понуђачем, због нестабилне епидемиолошке ситуације. 

Наручилац ће, до тренутка потписивања уговора, обавестити Извршиоца о тачном дану и сату 

извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 
 

извођење 1 

5. 5

. 

Извођење  представе под називом ”Од раја до безњенице “. 
Услуга обухвата организацију и извођење представе са глумцима. 
Достављање пропагадног материјала и плаката за најаву представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до Руменке, сценографија је покретна и прилагођава се 

простору. Услуга обухвата постављања сценографије и ангажовање тон мајстора.  
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, сценографију, костиме и реквизите за представу, као и 

услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави безбедно за извођење представе, обезбеди тонску матрицу и 

обезбеди своје техничко особље које се стара о безбедности сцене, тонским и светлосним ефектима, 

уколико су предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са понуђачем, због нестабилне епидемиолошке ситуације. 

Наручилац ће, до тренутка потписивања уговора, обавестити Извршиоца о тачном дану и сату 

извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 
 

извођење 1 

6. 6

. 

Извођење  представе под називом ”Цимет и Ванила “ кабаре. 
Услуга обухвата организацију и извођење представе са глумцима. Достављање пропагадног 

материјала и плаката за најаву представе.  
Транспорт глумаца и сценографије до Руменке, сценографија је мобилна и прилагођава се простору. 

Услуга постављања сценографије и тон мајстора. 
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, сценографију, костиме и реквизите за представу, као и 

услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави безбедно за извођење представе, обезбеди тонску матрицу и 

обезбеди своје техничко особље које се стара о безбедности сцене, тонским и светлосним ефектима, 

уколико су предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са понуђачем, у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Наручилац ће, до тренутка потписивања уговора, обавестити Извршиоца о тачном дану и сату 

извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 
 

извођење 1 

7. 7

. 

Извођење  представе под називом ”У талогу кафе “. 
Услуга обухвата организацију редитеља и извођење представе са глумцима. 
Достављање пропагадног материјала и плаката за најаву представе.  
Транспорт глумаца и сценографије до Руменке, сценографија је мобилна и прилагођава се простору. 

Услуга постављања сценографије и тон мајстора. 
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, сценографију, костиме и реквизите за представу, као и 

услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави безбедно за извођење представе, обезбеди тонску матрицу и 

обезбеди своје техничко особље које се стара о безбедности сцене, тонским и светлосним ефектима, 

уколико су предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са понуђачем, у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Наручилац ће, до тренутка потписивања уговора, обавестити Извршиоца о тачном дану и сату 

извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 
 

извођење 1 

8. 8

. 

Извођење дечије новогодишње представе под називом ”Новогодишња Врећа-Срећа “. 
Услуга обухвата организацију и извођење представе са глумцима. 
Достављање пропагадног материјала и плаката за најаву представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до Руменке, сценографија је покретна и прилагођава се 

простору. Услуга постављања сценографије и тон мајстора. 
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, сценографију, костиме и реквизите за представу, као и 

услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави безбедно за извођење представе, обезбеди тонску матрицу и 

обезбеди своје техничко особље које се стара о безбедности сцене, тонским и светлосним ефектима, 

извођење 1 
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уколико су предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са понуђачем, због нестабилне епидемиолошке ситуације. 

Наручилац ће, до тренутка потписивања уговора, обавестити Извршиоца о тачном дану и сату 

извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 
 

 

  
Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све 

податке у обрасцу.  
 

Рок за упућивање понуде: 11. мај 2020. године до 1200 часова. 
 

Понуду доставити путем електронске поште на следећи мејл: 

kulturnicentarrumenka@gmail.com  

или непосредно, односно путем поште на адресу: Ослобођења бр. 26,  21201 Руменка. 


