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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 Набавке добара: аудио, видео и емисионе опреме 

ПП ЈН 1.1.5/2018 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ 
ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПОНУДА објављени на Порталу јавних 
набавки 

08.03.2018. године 

Рок за подношење понуда : 23.03.2018. године  до 11:00 часова 

Јавно отварање понуда: 23.03.2018. године  у 11:30 минута 
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На основу члана 36. Става 1 тачке 1)  и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Oдлуке о покретању поступка за јавну набавку 
добара аудио, видео и емисионе опреме, ППЈН 1.1.5/2018 бр. 343 од 07.03.2018. године  и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку  бр. 344 од  08.03.2018. године 
припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ДОБАРА 

АУДИО, ВИДЕО И ЕМИСИОНЕ ОПРЕМЕ, ПП ЈН 1.1.5/2018 

Конкурсна документација садржи: 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2. Техничка спецификација 

3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

4. Критеријум за доделу уговора 

5. Обрасци из конкурсне документације 

за Партију 1 
Образац општи подаци о понуђачу/члану групе/ подизвођачу 
Образац понуде  са структуром понуђене цене  
за Партију 2 
Образац општи подаци о понуђачу/члану групе/ подизвођачу 
Образац понуде  са структуром понуђене цене  
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана . 75. става. 2. Закона о јавним 
набавкама 
Образац изјаве о независној понуди  
Образац трошкова припреме понуде 
Образац меничног овлашћења за озбиљеност понуде за Партију 1/2 
Модел меничног овлашћења за добро извршење посла  
Модел меничног овлашћења за отклањање грешака у гарантном року 
Потврде о референтним набавкама 
Модел уговора за партију 1/2 

6. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1 Подаци о наручиоцу 

Наручилац: „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“  
Адреса: Бранка Радичевића 9, 34000 Крагујевац 
ПИБ: 101578513 
Матични број: 06875793 
Интернет страница наручиоца: https://rtk.co.rs/ 
Врста Наручиоца: Државна јавна предузећа/привредна друштва 
Адреса за подношење понудa: ТПЦ Раднички, улица 27. март 19/2, 34000 Крагујевац 
 

1.2 Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива 
за подношење понуда, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15),  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предходно 
спроведени, отворени поступак јавне набавке објавио на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници дана 01.02.2018. године, под шифром 1760710. 
У року за достављање понуда до 05.03.2018. године  до 11:00 часова није примљена ни 
једна понуда за обе партије. Наручилац је ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ПАРТИЈУ 1 – 
Аудио видео телевизијска опрема и за ПАРТИЈУ 2 – Радио предајник ЈН 1.1.5/2018, објавио 
на Порталу јавних набавки под шифром  1760710.  
Како у року за предају понуда није пристигла ни једна понуда, наручилац је применом 
члана 36. став 1 тачка 1) ЗЈН одлучио да спроведе Преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење понуда. 
 

1.3 Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке: добара- аудио, видео и емисиона опрема 
Број јавне набавке: ПП ЈН 1.1.5/2018 
Назив и ознака из општег речника набавке: 32320000 Телевизијска и аудиовизуелна 
опрема 
 
Јавна набавка је обликована у две партије: 

 Партија 1  - Аудио видео телевизијска опрема  
Процењена вредност за партију 1: 8.882.284,00 динара без ПДВ-а 
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 Партија 2 - Радио предајник 
Процењена вредност за партију 2: 205.940,00 динара без ПДВ-а 
 

Укупна процењена вредност јавне набавке износи 9.088.224,00  динара без ПДВ-а. 
 

1.4 Циљ спровођења јавне набавке. 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 

1.5 Не ради се о поступку резервисане јавне набавке 
 

1.6 Не спроводи се електронска лицитација. 
 

1.7 Контакт 
 
Додатне информације у вези са  предметном јавном набавком заинтересована лица могу 
се добити сваког радног дана (понедељак –петак)  од 08:00 – 15:00 часова, путем е маила: 
tenderikg@gmail.com 
 
Особа за контакт : Јасмина Марковић 
Контакт телефон : 034/501 564 
Комуникација се обавља сходно члану 20. Закона о јавним набавкама. 
 
НАПОМЕНА: Тражење појашњења или додатних информација у вези са припремањем 
понуда, није дозвољено телефонским путем. 
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 
 
 
2.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), квалитет,количина и опис добара обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл. 

Образац- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

ЗА ПАРТИЈУ БР. 1 - Аудио видео телевизијска опрема 

Ред. 
бр. Захтеване техничке карактеристике Јед. 

Мере 
Колич-

ина 

Произвођач 
(податак уписује 

понуђач) 

 
 

1. 

Техничке карактеристике  Playout сервер No.1 : 
- Подржане резолуције рада: 720х576, 1280х720, 
1920х1080 у PAL sistemu. 
- Број истовремених SDI видео улаза – мин. 8  
(softverski i hardverski) 
- Број истовремених NDI улаза – do 4 
- Број истовремених виртуалних улаза – do 50 
- Подржане врсте улаза – Видео фајл ( mov, mхf, mp4, 
windows video, avi..), SDI, NDI, stream (udp, rtsp, rtmp), 
vlc stream, image, Power Point, audio file. 
- Подржане broadcast video card – Blackmagic Decklink, 
AJA video, Matrox 
- Могућност снимања излазног сигнала (mxf, mov, 
vmw, mpeg-2, avi) u formatima h264, DnxHD, Apple 
Prores, mpeg2ts, dvvideo  
- Могућност снимања излазног сигнала истовремено 2 
различита квалитета 
- Mогућност стримовања излазног сигнала у RTMP 
протоколу истовремено у три профилна квалитета и 
на три независне локације. 
- Overlay channels – min 4 , a унитар инпута до 10 
- Подршка за m3u8 play-liste 
- Број излазних SDI video signala – истовремено до 2 
(softverski i hardverski) 
- Broj Audio ulaza: 4 x XLR/COMBO mono, sa Clip 
signalizacijom i hardverskim potenciometrom јачине 
signala 
- Broj audio MAIN izlaza: Balance 2 x XLR (L/R) i 
Balance 2 x TRS 1/4 
- Broj audio A/B izlaza: A kanal Balance 2 x TRS 1/4 

ком 1 
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(L/R) i B kanal Balance 2 x TRS 1/4 (L/R) 
- Могућност миксовања аудио и видео сигнала 
- Могућност контроле софтвера даљински путем web 
interface и могућност додавања hardverskih kontrolnih 
modula. 
- Diskovi , Основни SSD 120GB , dodatni SSD 240GB, 
dodatni HDD 1TB 
- Dodatni video izlazi : 2 x HDMI, 2 x D-Port, 1 x DVI za 
(multiview, live feed, playlist monitoring) 
- monitor 24 inch, IPS , rezolucija 1920x1080, ulazni 
portovi D-Port, HDMI 
- остале подразумеване компоненте за оптималан рад 
сервера, а према предложенoj спецификацији 
понуђача 
 

2. 

Техничке карактеристике  Playout сервер No.2: 
- Подржане резолуције рада: 720х576, 1280х720, 
1920х1080 у PAL sistemu. 
- Број истовремених SDI видео улаза – мин. 4  
(softverski i hardverski) 
- Број истовремених NDI улаза – do 4 
- Број истовремених виртуалних улаза – do 50 
- Подржане врсте улаза – Видео фајл ( mov, mхf, mp4, 
windows video, avi..), SDI, NDI, stream (udp, rtsp, rtmp), 
vlc stream, image, Power Point, audio file. 
- Подржане broadcast video card – Blackmagic Decklink, 
AJA video, Matrox 
- Могућност снимања излазног сигнала (mxf, mov, 
vmw, mpeg-2, avi) u formatima h264, DnxHD, Apple 
Prores, mpeg2ts, dvvideo  
- Могућност снимања излазног сигнала истовремено 2 
различита квалитета 
- Mогућност стримовања излазног сигнала у RTMP 
протоколу истовремено у три профилна квалитета и 
на три независне локације. 
- Overlay channels – min 4 , a унитар инпута до 10 
- Подршка за m3u8 play-liste 
- Број излазних SDI video signala – истовремено до 2 
(softverski i hardverski) 
- Број аудио улаза: 4 x XLR/COMBO mono, sa Clip 
signalizacijom i hardverskim potenciometrom јачине 
signala 
- Broj audio MAIN izlaza: Balance 2 x XLR (L/R) i 
Balance 2 x TRS 1/4 
- Broj audio A/B izlaza: A kanal Balance 2 x TRS 1/4 
(L/R) i B kanal Balance 2 x TRS 1/4 (L/R) 

ком 1 
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- Могућност миксовања аудио и видео сигнала 
- Могућност контроле софтвера даљински путем web 
interface и могућност додавања hardverskih kontrolnih 
modula. 
- Основни SSD дискови 2 x 120GB , podeseni u RAID 1 
- Dодатни HDD дискови 3 x 2TB , podeseni u RAID 5 
- dodatni video izlazi : 2 x HDMI, 2 x D-Port, 1 x DVI za 
(multiview, live feed, playlist monitoring) 
- монитор 24 inch, IPS , rezolucija 1920x1080, улазни 
портови D-Port, HDMI 

- остале  подразумеване компоненте за оптималан рад 
сервера, а према предложенoj спецификацији 
понуђача. 

 

3. 

Техничке карактеристике  Playout сервер No.3 : 
Multi format file support (AVI, MOV, MKV, MPEG1, 
MPEG2, MP2, MP4, VOB, H.264, MXF, DV, DVCPRO) 
Insert video clips into playlist in real time without any 
flicker 
Drag and drop of files in playlist 
Last frame freeze or loop playlist 
Clips can be trimmed 
Split clips in the playlist 
Insert command in playlist like stop, pause play 
Auto ON/OFF of Logo and CG overlay 
Dual playout support 
File duration and playlist duration displayed 
Start time of the clips and end time of the playlist displayed 
Playlist can be scheduled 
Supports 4:3 and 16:9 aspect ratio 
Supports Live input 
Gapless switching of Live video from playlist 
Copy and paste of clips in the playlist 
Group selection of clips for moving up and down 
Log reports can be generated 
Unlimited text and Graphics layer 
Support Flash Animation 
Flexible template creation 
Crawl and roll creation 
Supports animated sequence file 
Add outline, shadow, glow to text layers 
CG playlist creation and playback 
Shortcut for all functions 
RTMP stream out 

ком 1 
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- Подржане резолуције рада: 720х576, 1280х720, 
1920х1080 у PAL sistemu. 
- Могућност снимања излазног сигнала (mxf, mov, 
vmw, mpeg-2, avi) u formatima h264, DnxHD, Apple 
Prores, mpeg2ts, dvvideo  
- Број излазних SDI video / embedovan audio  1 
(softverski i hardverski) 
- Diskovi : 8 x HDD 2TB , podeseni u RAID 5 
- Dodatni video izlazi : 1 x HDMI, 1 x DPort, 1 x DVI 
- monitor 24 inch, IPS , rezolucija 1920x1080, ulazni 
portovi D-Port, HDMI 
- остале  подразумеване компоненте за оптималан рад 
сервера, а према предложенoj спецификацији 
понуђача. 

 

4. 

ТВ 50 inch MultiView x 2 
Dijagonala 50'' 127cm 
Rezolucija 1920x1080 (Full HD) 
Frekvencija 100Hz 
Vreme odziva 5ms 
Povezivanje Scart,HDMIx3,VGA,USB x2 
DVB-T2 Da 
Zvučnici 2 x 10W 
 

ком 2 

 

5. 

TV Studio Dekoder - IP Input/SDI Out: 
- input IP protokoli UDP Unicat/Multicast , RTMP, 
HTTP, RTSP 
- integrisan RTMP service za prihvatanje RTMP strimova 
sa RTMP klijenta 
- SDI Out x 1 (HD-SDI, SD-SDI)  
- IP Ethernet port x 1 
- podrzane rezolucije 1080i50 , 567i50  
- Web Kontorl panel za administraciju i kontrolu 
Dekodera 
 

ком 1 
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6. 

- Enkoder za video link putem GMS mreze 3G/4G , 
sa mogucnostima -- povezivanja Ethernet i WIfi 
konekcija 
- simultano sabiranje svih konekcija (bonding) =  2 x 
3G/4G USB modema + Ethernet + WIFI 
- A/V ENCODING : Video: H.264 AVC high profile up 
to 5.5Mbps, Audio: AAC-LC 
- A/V ENCAPSULATION : LRT, RTMP 
- VIDEO INTERFACES: 3G/HD/SD-SDI  
 - VIDEO RESOLUTIONS : 1080p50/60/25/30/24, 
1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC full A/V 
auto detection 
SUPPORTED TECHNOLOGIES: 4G LTE, HSPA+, 
HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, 
Mobile WiMAX, and external Wi-Fi 802.11 a,b,g & n 
support 
- Cloud platforma za Bonding  minimum 1 godina 
- kao sto je LIVEU SOLO ili odgovarajući 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

7. 

Toнска миксета 
16 Mono Mic/Line Inputs (TRS + XLR) 
3 Stereo Inputs (TRS) 
12 Mix Outputs (XLR) 
7 Monitor Mixes (4 mono + 3 stereo) 
4 FX Engines 
2 dedicated FX Sends / Returns 
4 Mute Groups 
4 DCA Groups 
AES Digital Out 
24×22 USB Audio Interface 
17 Motor Faders 
4 Soft Keys 
Trim, polarity, HPF, gate, insert, 4-band PEQ, 
compressor, delay on all Inputs 
Insert, 4-band PEQ, 1/3 octave GEQ, compressor, delay 
on all Outputs 
Automatic Mic Mixer 
Channel Ducker on all Inputs 
Built-in Signal Generator 
RTA with Peak Band indication 
Spectrogram to aid feedback elimination and room 
acoustics 
Qu-Drive Direct Multitrack Recording / Playback on USB 
drives 
DAW MIDI Control 
Compatible with ME Personal Mixing System 

ком 1 
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8. 

Mikrofoni-  REPORTER MIC 
Acoustic Principle Dynamic 
Frequency Range 70Hz - 15kHz 
Output Impedance 150Ω 
Sensitivity -56.0dB re 1 Volt/Pascal (1.00mV @ 94 
dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz 
Weight  256.00g 
Dimensions 272.50mmH x 41.50mmW x 41.50mmD 
Output  XLR 

ком 5 

 

 
 
 

9. 
 
 
 
 
 
 

NEWSSHOOTER KIT  
OSNOVNA SPECIFIKACIJA 
Transmission Type 2.4 GHz fixed frequency agile 
system 
Dynamic Range 112 dB 
Range Up to 100 m 
Frequency Range 35 Hz to 22 kHz 
Maximum Output Level 1 V Rms / 2.8 V P-p 
Maximum Input Level 1 V Rms / 2.8 V P-p 
Latency Maximum: 4 ms 
 
PRIJEMNIK 
Antenna Internal 
Input Impedance 300 Ohms 
 
ODASILJAC 
Phantom Power Supplies 48 V through XLR input 
jack 
Plug-in power Supplies plug-in power through 3.5 mm 
TRS jack 
Antenna Internal 
Input Connections XLR with locking collar 
 

ком 4 
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10. 

BUBICE MIKROFONI  
Acoustic Principle Permanently Polarized 
Active Electronics JFET impedance converter 
Capsule 0.10" 
Frequency Range 60Hz - 18kHz 
Output Impedance 3000Ω 
Maximum SPL 110dBSPL 
Maximum Output Level 189.0mV (@ 1kHz, 1% 
THD into 1KΩ load) 
Sensitivity -33.5dB re 1 Volt/Pascal (21.00mV @ 94 
dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz 
Equivalent Noise Level (A-weighted) 25dBA 

 
ком 

 
4 

 

11. 
 
MICON 5 to MALE XLR, 48V ком 4 

 

12. 

BROADCASTER MIC-RADIJSKI MIKROFON 
Acoustic Principle Pressure Gradient 
Capsule 1.00" 
Frequency Range 20Hz - 20kHz 
Output Impedance 40Ω 
Maximum SPL 128dBSPL 
Maximum Output Level 2.0mV (@ 1kHz, 1% THD 
into 1KΩ load) 
Sensitivity -34.0dB re 1 Volt/Pascal (20.00mV @ 94 
dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz 
Equivalent Noise Level (A-weighted) 14dBA 
Output  XLR 

ком 3 

 

13. ДРЖАЧ СТУДИЈСКОГ МИКРОФОНА ком 3 

 

14. ПОП ФИЛТЕР ЗА МИКРОФОН ком 3 

 

 
 
 
 
 
 

15. 

ЕНГ КАМКОРДЕР- КАМЕРА 
1/3-inch 12-bit CMOS sensors (1920 x 1080 x 3) 
GPS receiver with UTC metadata recording 
Extensive metadata recording capability. Allows insertion 
of metadata XOS Thunder platform 
F12 Sensitivity 
23x Fujinon Auto focus zoom lens with manual functions 
F1.6-3.0, 23x, f=4.1-94.3mm (35mm conversion:29 to 
667mm) 

 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 
3 
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Optical image stabilizer 
3 position ND filter (1/4, 1/16, 1/64) 
0.45-inch 1.22M pixel color viewfinder 
New, brighter 3.5-inch 920K pixel LCD display with focus 
assist 
SDXC/SDHC memory card recording(2 slots for dual-
backup, continuous recording) 
Large file size support with SDXC card 
50Mbps H.264 Extreme High Quality mode (XHQ) 
Dual Codec: Recording simultaneously HD + SD or HD 
+ 480 x 270 (for Web delivery) 
Live streaming w/advanced Zixi error correction and 
adaptive bitrate control 
SMPTE 2022 Forward Error Correction 
RTMP protocol lets you stream directly to USTREAM, 
YouTube 
High bitrate streaming (up to 12 Mbps) 
Background FTP clip transfers while recording 
Clip trimmer (basic editor) 
Multiple encoding formats: 
HD MPEG2 (35/25/19Mbps) 
AVCHD 1920x1080 60i 
1080/60p recording capability 
SD H.264 
480x270 H.264 (web) 
960x540 H.264 mode 
Wide media format compatibility: 
.MXF with rich Metadata (optimized for asset 
management) 
.MOV (Final Cut Pro) 
.MP4 (XDCAM EX™) 
AVCHD with additional lower bitrate AVCHD modes 
Professional switch layout and comprehensive video 
settings 
Pre Rec (retro) mode (15 sec.) 
Interval (time lapse) recording 
Built-in stereo microphone 
Interruptable Foldback (IFB) audio channel 
2-channel balanced audio inputs (mic/line switchable) 
w/phantom power supply 
HD/SD-SDI, HDMI Outputs 
Wired remote control connector (LANC/Control-L) 
Enhanced web interface for remote viewing of camera 
images & wireless remote control from a smartphone, 
tablet or PC, and remote entry of player data 
Compatible with ProHD Broadcaster and Cloud server 
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FTP file upload via WiFi or Broadband 
Secure FTP (SFTP or FTPS) 
High performance 2D DNR 

16. 

ЕНГ КАМКОРДЕР- КАМЕРА 
1/3-inch 12-bit CMOS sensors (1920 x 1080 x 3) 
F12 sensitivity 
Compact shoulder design with interchangeable lens 
options 
Fujinon 20x optical zoom lens with AF/OIS included 
Dual SDHC/SDXC memory card recording (HD+HD, 
HD+SD, HD+web, etc.) 
Multiple file formats for native workflows: XDCAM EX™ 
(.mp4), Final Cut (.mov), AS-10 (.mxf), AVCHD (.mts), 
H.264 (.mov) 
Virtually lossless H.264 50Mbps recording 
4-position ND filter (Clear, 1/4, 1/16, 1/64) 
0.45-inch LCOS viewfinder 
High-resolution 4.3-inch LCD monitor 
Histogram display and expanded focus functions 
Focus assist function 
12 assignable user buttons 
Variable frame rate recording (over-cranking, under-
cranking) 
Wired remote control operation 
Genlock input and TC input/output 
4-channel audio system 
HD/SD-SDI external input for recording and streaming 
(pool feed) 
Full complement of Fiber or Multicore studio accessories 
Advanced communications capabilities 
 
Secure FTP file transfer from shooting location 
Tablet or smartphone camera control and monitoring 
Metadata editing via network 
Advanced streaming and cloud services 
- Delivers reliable HD streams without a backpack or 
microwave link 
- Single modem (unbonded) plugs directly into camera 
- Camera processor optimises stream bandwidth 
- Advanced content-aware error correction (up to 30% 
packet loss) 
- Stream and signal status in viewfinder 
- Compatible with advanced streaming services, powered 
by Zixi, for reliable live content delivery 

ком 3 
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17. RAIN COVERS - заштита од кише ком 2 

 

18. СТОНИ СТАЛАК ЗА МИКРОФОНЕ ком 3 

 

19. 

СТАТИВ ЗА КАМЕРЕ 
Fluid head: ACE M 
Tripod: ACE 75/2 D 
Spreader: Ground spreader 
Weight: 4,6 kg 
Payload: 0 – 4 kg 
Height range: 57 – 173 cm 
Head fitting: 75 mm 
Transport length: 87 cm 
 

ком 3 

 

20. 

ИНТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА 
- Tally 2 x 15 PIN DSub Sockets for Tally A and B 
- MIC / Headset 3.5 mm Stereo Jack Socket for 
Headphone / Microphone combination. Headset 
Impedance 8-600 Ohms 100 mW (min). 
- Headphone ¼” (6.3mm) Stereo Headphone Socket 
Headset Impedance 8-600 Ohms 100 mW (min). 
- Light Socket (DC 12 V) 3 PIN XLR Connector PIN 2: 
12V PIN 3: GND Light Power Consumption: 12 V / 100 
mA (MAX.) –  
Microphone 3 PIN XLR / ¼” (6.3mm) Jack Microphone 
Socket Switchable Condenser / Dynamic Input 
Microphone Level -67 dB  
Frequency Response 550-3.6 kHz, < 3%  
Specifications Input 5 PIN XLR Connector  
MIC / Headset Socket 3.5 mm :Stereo Jack Socket for 
Headphone /  
Microphone Headset Impedance 8 - 600 Ohms 100 mW 
(Min.).  
Microphone Level -67 dB 

ком 1 

 

21. SDI каблажа м 300 

 

22. КОНЕКТОРИ ком 20 

 



15 / 112 

 

23. ЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЛЕКТОРИ СА 
170 СИЈАЛИЦА 

ком 2 

 

24. 

РАЧУНАР ЗА МОНТАЖУ 
-Format kućišta: Tower/Mini Tower/Micro Tower, 
uspravno kućište  
-Procesor: Intel i7 8 MB Smart Cache, 4 jezgra, 8 niti, 
bazična frekvencija 3.6 GHz  
-Čipset: Intel Q270 ili odgovarajući  
-Radna memorija: 16 GB DDR4-2400 MT/s, 
-Prostor za skladištenje podataka: 256 GB SSD, 2 TB 
HDD, potrebno je da računar poseduje još 1 slobodno 
ležište za hard disk 
-Grafička karta: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB 
FH PCIe x16 
- Optički uređaj: DVD/RW 
-Mreža: Ethernet adapter 10/100/1000 MBit/s 
-Portovi: 4 x USB 3.1 pozadi, 1 x USB Type-C napred, 1 x 
RJ-45, 3 x audio konektora Slotovi za proširenja: 4 PCI 
Express v3.0  
-Napajanje: 500W uz 90% iskorišćenja pri 100% 
opterećenju, 220V/50Hz  
-Periferni uređaji: Tastatura i miš od istog proizvođača  
-Garancija: Minimum 3 godine proizvođačke garancije 
 

ком 2 

 

25. 

MОНИТОР 
-Ekran: min. 23" (16:9)  
-Rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz  
-Vreme odziva: Maksimalno 5 ms  
-Statički kontrast (nativni) min. 3000:1 Osvetljenost: 250 
cd/m2 --Ugao gledanja: min. 178/178(H/V)  
-Priključci. 1xVGA, 2xHDMI  
-Garancija: 3 godine 
 

ком 2 

 

26. 

ЛАПТОП 
-Ekran: 15.6", LED backlit, antiglare ekran, 1920 x 1080 
pixels, 300 cd/m^2 
Procesor: Intel i7 3MB Smart keša, 2 jezgra, 8 niti, bazična 
frekvencija 2.5 GHz  
-Radna memorija: 8 GB DDR4-2133 MT/s, proširivost 16 
GB  
-Prostor za skladištenje podataka: 256 GB SS 
- Grafička karta: Integrisana  
-Optički uređaj: DVD-RW 
-Mreža: Ethernet adapter 10/100/1000 MBit/s 

ком 1 
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-Bežične komunikacije: Dual Band Wireless-AC 7265 
802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi, Bluetooth Combo 
-Portovi: 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x DisplayPort, 1 
x VGA, 1 x RJ-45, 1 x audio konektor 
-Ostalo: Stereo zvučnici, mikrofon, čitač otiska prsta, 
mehanički Docking konektor  
-Kamera: Web HD Tastatura: Otporna na prolivanje 
tečnosti sa srpskom lokalizacijom 
-Baterija: 3 ćelije, min 48 Wh,  
-Garancija: 3 godine. 
 

27. 

ЕКСТЕРНА ВИДЕО КАРТИЦА 
Video Inputs: HD/SD-SDI 
Video Outputs: HD/SD-SDI, HDMI 
Audio Inputs: 8ch SDI embedded 
Audio Outputs: 8ch SDI embedded, 2ch HDMI 
embedded 
Supported Formats: NTSC, PAL, 720p50, 720p59.94,   
720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 
1080PsF25,   1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 
1080PsF30, 1080p30, 1080i50,   1080i59.94, and 1080i60 
Encoding Interface: USB3.0 
 

ком 1 

 

28. 

ТЕРЕНСКИ ВИДЕО МИКСЕР 
Video Processing 
4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8-bit 
Input Connectors 
SDI INPUT 1--3: BNC x 3 
* Conforms to SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M 
HDMI INPUT 3--4: Type A (19 pins) x 2 
* HDCP Supported 
* INPUT 3: SDI or HDMI selected. 
Output Connectors 
SDI OUT PGM: BNC x 1 
SDI OUT PVW: BNC x 1 
* Conforms to SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M 
HDMI OUT MULTI-VIEW: Type A (19 pins) x 1 
* HDCP Supported 
Input Formats 
SDI INPUT 1-3 Conforms to SMPTE 296M, SMPTE 
274M 
HDMI INPUT 3 
720/59.94p, 720/50p SMPTE 296M(FORMAT switch = 
720p) 
1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p SMPTE 
274M(FORMAT switch = 1080i or 1080p) 

ком 1 

 



17 / 112 

 

* The input interlaced video signal is converted to 
progressive video signal by internal processing. 
* The video signal frame rate can be selected at the 
SETUP menu (59.94 or 50). 
 
HDMI INPUT 4 
480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 
720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 
 
VGA (640 x 480/60 Hz), SVGA (800 x 600/60 Hz), XGA 
(1024 x 768/60 Hz) 
 
WXGA (1280 x 768/60 Hz), SXGA (1280 x 1024/60 Hz) 
 
FWXGA (1366 x 768/60 Hz), SXGA+ (1400 x 1050/60 
Hz) 
 
UXGA (1600 x 1200/60 Hz), WUXGA (1920 x 1200/60 
Hz) 
* The refresh rate is the maximum value of each 
resolution. 
* Conforms to VESA DMT Version 1.0 Revision 11. 
* 1920 x 1200/60 Hz: Reduced blanking. 
* The input interlaced video signal is converted to 
progressive video signal by internal processing. 
* The video signal frame rate can be selected at the 
SETUP menu (59.94 or 50). 
Output formats 
SDI OUT(PGM/PVW) Conforms to SMPTE 296M, 
274M 
HDMI OUT MULTI-VIEW 
720/59.94p, 720/50p SMPTE 296M(FORMAT switch = 
720p) 
1080/59.94i, 1080/50i SMPTE 274M(FORMAT switch = 
1080i) 
1080/59.94p, 1080/50p SMPTE 274M(FORMAT switch 
= 1080p) 
* The video signal frame rate can be selected at the 
SETUP menu (59.94 or 50). 
Video Effects 
Transition: CUT, MIX 
(DISSOLVE/FAM/NAM/MOSAIC), WIPE (30 types) 
Composition: PinP, SPLIT, QUAD, DSK (Luminance 
Key, Chroma Key) 
AUDIO 
Audio Processing 
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Sampling rate: 24 bits/48 kHz 
Audio Formats 
SDI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch Conforms to 
SMPTE 299M 
HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch 
Input Connectors 
Digital: SDI INPUT 1--3 (BNC) x 3 SMPTE 299M 
HDMI INPUT 3--4 (HDMI Type A 19 pins) x 2 
 
Analog: AUDIO IN (RCA phono type) 
MIC (Stereo mini type, plug-in power supported) 
Output Connectors 
Digital: SDI OUT PGM: BNC x 1 SMPTE 299M 
SDI OUT PVW: BNC x 1 SMPTE 299M 
HDMI OUT MULTI-VIEW: Type A (19 pins) x 1 
 
Analog: AUDIO OUT (RCA phono type) 
PHONES (Stereo mini type) 
Input Level 
AUDIO IN: -10 dBu (Maximum: +8 dBu) 
MIC: -41-- -13 dBu (Maximum: -1 dBu) 
Input Impedance 
AUDIO IN: 15 k ohms 
MIC: 10 k ohms 
Output Level 
AUDIO OUT: -10 dBu (Maximum: +8 dBu) 
PHONES: 92 mW + 92 mW (32 ohms) 
Output Impedance 
AUDIO OUT: 1 k ohm 
PHONES: 10 ohms 
Audio Effects 
EQ, Delay, Compressor, HPF, Gate, Reverb, Mastering 
effect 
 

 
 

 
Опрема која се испоручује мора бити оригинална и нова. 
Приликом испоруке опреме у објекту Наручиоца, Понуђач је у обавези да изврши 
инсталацију и монтажу исте и да опрему пусти у рад. 
Демонтажу постојеће опреме извршиће Наручилац. 
 
Место испоруке, монтаже: Примопредаја и уградња се врши у просторијама наручиоца 
на адреси ТПЦ Раднички улица 27. март 19/2, 34000 Крагујевац, уз пратећу робну 
документацију Рачун/Отпремницу и спецификацију. Уколико се констатује да испорука 
није комплетна или да одступа од Спецификације наручене робе, Понуђач је дужан да 
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преузме неодговарајућу робу и испоручи одговарајућу робу у року од 15 дана, без 
зарачунавања трошкова, до одредишта Наручиоца. 

Такође, уколико се приликом примопредаје робе утврди да није испоручен бренд за који 
је понуђач доставио Сертификат или навео у техничкој спецификацији, Наручилац ће 
Понуђачу вратити испоручену количину уз писмену рекламацију и захтевати поновну 
испоруку у накнадном року. 

Понуђач гарантује да испоручена добра задовољавају у потпуности техничке 
карактеристике и стандарде за ту врсту добара датог произвођача. 

Уколико се у току експлоатације добара, уоче скривене мане (скривени недостаци), 
неисправност добра и утврди да квалитет истих не задовољава карактеристике из 
Спецификације, то ће бити констатовано комисијским записником који сачињава 
Наручилац. 

Наручилац ће о констатованом, без одлагања, истог или наредног дана од дана када је 
недостатак констатован, писаним путем или електронском поштом (e-mail) и уз 
достављање комисијског записника, обавестити Понуђача о недостатку (скривени 
недостатак) и позвати Понуђача да прегледа добра као и утврдити рок у ком се мора 
извршити отклањање недостатка, односно замена (уградња) добара. 

 
Рок за комплетну испоруку, монтажу, пуштање у рад: у року од максимум 45 
(четрдесетпет) дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је у обавези да уз опрему достави гарантни лист оверен печатом са следећим 
подацима:  

- серијски број уређаја на која се гарантни лист односи;  

- дужину гарантног рока;  

- адресу/е сервиса и контакт телефон за пријаву квара, доступан сваког радног дана од 
понедељка до петка, осим државних празника. 

Гарантни рок за опрему: у складу са гаранцијом произвођача опреме минимум 24 
(двадесетчетири) месеца од пуштања опреме у рад, односно потписивања Записника о 
комплетном извршењу посла. 

Гарантни рок за инсталирани систем-: минимум 24 (двадесетчетири) месеца од пуштања 
опреме у рад, односно потписивања Записника о комплетном извршењу посла. 
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Примопредаја: Понуђач се обавезује да испоручи добра у свему под условима из 
конкурсне документације, прихваћене понуде и техничке спецификациjе, као и да по 
уградњи обезбеди обуку за коришћење уграђених добара и одржавање исте. Приликом 
примопредаје Понуђач је у обавези да достави спецификацију понуђених добара, као и 
инструкције за употребу и одржавање. 

Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Наручиоца, 
извршиће пријем опреме о чему ће бити сачињен Записник о комплетном извршењу 
посла, који ће бити потписан од стране чланова Комисије за квалитативни и 
квантитативни пријем и овлашћеног представника Понуђача. Записник о комплетном 
извршењу посла, оверен печатом Понуђача и отпремница представљају основ за 
испостављање рачуна на фактурну адресу. 

Доказ техничких карактеристика: каталог произвођача или понуђача – 
доставља се уз понуду 

Понуђач је дужан да у понуди достави каталог произвођача или понуђача на основу којег 
ће наручилац утврдити да ли понуђено добро испуњава захтеве из техничке 
спецификације. 

Пожељно је да понуђач у каталогу редним бројем означи карактеристике понуђеног 
добра. 

Ако у поступку стручне оцене понуда наручилац утврди да понуђено добро не испуњава 
захтеве из техничке спецификације, понуду понуђача оцениће као неодговарајућу.  

 
 
Датум: ___________________ 
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
М.П. 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
Упутство понуђачима:  Понуђач у техничкој спецификацији уписује произвођача опреме, 
потписује и оверава образац, чиме се саглашава да  ће добра успоручити /уградити у 
складу са спецификацијом 
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Образац- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА  
ПАРТИЈУ БР. 2 Радио предајник 
 
 

Ред. 
бр. 

Захтеване техничке карактеристике 
Јед. 
Мер
е 

Колич-
ина 

Произвођач 
(податак уписује 
понуђач) 

 
 
1. 

Карактеристике радио предајника: 

Фреквенцијски опсег        87.6 to 107.9MHz 
Подешавање фреквенције у 10KHz или 100 KHz steps       
Подешавања     дугмићима на предњој страни 
Стабилност фреквенције    ±500Hz/годишње 
 Генератор фреквенције   PLL synthesizer 
 Тип модулације direct VCO frequency modulation F3 
Номинално одступање фреквенције       ±75KHz 
Излазна снага            200W or 300W 
Излазни конектор             “N” 
 
 

ком 1 

 

 
Опрема која се испоручује мора бити оригинална и нова. 
 
Место испоруке, монтаже: Примопредаја се врши у просторијама наручиоца на адреси 
ТПЦ Раднички улица 27. март 19/2, 34000 Крагујевац, уз пратећу робну документацију 
Рачун/Отпремницу и спецификацију. Уколико се констатује да испорука није комплетна 
или да одступа од Спецификације наручене робе, Понуђач је дужан да преузме 
неодговарајућу робу и испоручи одговарајућу робу у року од 15 дана, без зарачунавања 
трошкова, до одредишта Наручиоца. 
 
Такође, уколико се приликом примопредаје робе утврди да није испоручен бренд за који 
је понуђач доставио Сертификат или навео у техничкој спецификацији, Наручилац ће 
Понуђачу вратити испоручену количину уз писмену рекламацију и захтевати поновну 
испоруку у накнадном року. 
Понуђач гарантује да испоручена добра задовољавају у потпуности техничке 
карактеристике и стандарде за ту врсту добара датог произвођача. 
Уколико се у току експлоатације добара, уоче скривене мане (скривени недостаци), 
неисправност добра и утврди да квалитет истих не задовољава карактеристике из 
Спецификације, то ће бити констатовано комисијским записником који сачињава 
Наручилац. 
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Наручилац ће о констатованом, без одлагања, истог или наредног дана од дана када је 
недостатак констатован, писаним путем или електронском поштом (e-mail) и уз 
достављање комисијског записника, обавестити Понуђача о недостатку (скривени 
недостатак) и позвати Понуђача да прегледа добра као и утврдити рок у ком се мора 
извршити отклањање недостатка, односно замена (уградња) добара. 
 
Рок за испоруку: у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења уговора. 
Понуђач је у обавези да уз опрему достави гарантни лист оверен печатом са следећим 
подацима:  
 
- серијски број уређаја на која се гарантни лист односи;  
- дужину гарантног рока;  
- адресу/е сервиса и контакт телефон за пријаву квара, доступан сваког радног дана од 
понедељка до петка, осим државних празника. 
 
Гарантни рок за опрему: у складу са гаранцијом произвођача опреме минимум 24 
(двадесетчетири) месеца од пуштања опреме у рад, односно потписивања Записника о 
комплетном извршењу посла. 
 
Примопредаја: Понуђач се обавезује да испоручи добра у свему под условима из 
конкурсне документације, прихваћене понуде и техничке спецификациjе, као и да 
обезбеди обуку за коришћење добара и одржавање исте. Приликом примопредаје 
Понуђач је у обавези да достави спецификацију понуђених добара, као и инструкције за 
употребу и одржавање. 
Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Наручиоца, 
извршиће пријем опреме о чему ће бити сачињен Записник о комплетном извршењу 
посла, који ће бити потписан од стране чланова Комисије за квалитативни и 
квантитативни пријем и овлашћеног представника Понуђача. Записник о комплетном 
извршењу посла, оверен печатом Понуђача и отпремница представљају основ за 
испостављање рачуна на фактурну адресу. 
 
Доказ техничких карактеристика: каталог произвођача или понуђача – 
доставља се уз понуду 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави каталог произвођача или понуђача на основу којег 
ће наручилац утврдити да ли понуђено добро испуњава захтеве из техничке 
спецификације. 

Пожељно је да понуђач у каталогу редним бројем означи карактеристике понуђеног 
добра. 
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Ако у поступку стручне оцене понуда наручилац утврди да понуђено добро не испуњава 
захтеве из техничке спецификације, понуду понуђача оцениће као неодговарајућу.  

 
 
Датум: ___________________ 
 
 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
М.П. 

_________________________________ 
 
 
 
 
Упутство понуђачима:  Понуђач у техничкој спецификацији уписује произвођача опреме, 
потписује и оверава образац, чиме се саглашава да  ће добра успоручити у складу са 
спецификацијом 
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА: 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. ЗЈН, и то: 
 
1) Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 
ШТО ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ У ПОНУДИ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА: 
 
 Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
одговарајућег регистра, односно из регистра надлежног Привредног суда.  
 
 
НАПОМЕНА: понуђач није дужан да достави Извод из АПР-а, који је јавно доступан на 
интернет страници надлежног органа - АПР-а) 
 
2) Да  понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде  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); 
 
ШТО ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ У ПОНУДИ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА: 
 
ПРАВНА ЛИЦА ДОСТАВЉАЈУ:  
 
 Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно представништва или огранка страног правног лица (потврда мора 
обухватати и кривична дела која су у надлежности Вишег суда)  
 
 Уколико потврда Основног суда не обухвата и кривична дела из надлежности 
Вишег суда, Понуђач је обавезан да уз потврду Основног суда, достави и потврду Вишег 
суда)  
 
 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду (видети сајт Вишег суда у Београду за казнену евиденцију за правна 
лица)  
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 Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а за законског заступника 
(за све законске заступнике који су уписани у АПР-у). Захтев за издавање се подноси 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. 
 
 
ПРЕДУЗЕТНИК ДОСТАВЉА:  
 
 Уверење из казнене евиденције полицијске управе МУП-а. Захтев за издавање се 
подноси према месту рођења или према месту пребивалишта понуђача. 
 
Доказ  не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања понуда, у супротном 
ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 
 
 
3) Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе и 
доприносе и друге јавне даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији (чл. 75 ст. 1. тач. 4. Закона) 
 
 
ШТО ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ У ПОНУДИ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА: 
 
 Уверења надлежне Пореске управе Министарства финансија и привреде да су 
измирили доспеле порезе и доприносе 
 
 Уверења надлежне локалне самоуправе да су измирили обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода  
 
 Ако се понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде налази у поступку 
приватизације доставља потврде надлежног пореског органа да се налази у поступку 
приватизације. 
 
(ПОТВРДА НАДЛЕЖНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СЕ МОРА ДОСТАВИТИ ЗА СВЕ ОГРАНКЕ 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА) 
 
Доказ  не може бити старији од 2 (два) месеца пре дана отварања понуда, у супротном 
ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 
 
 
4) Да  понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде  има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет набавке (чл. 75 ст. 1. тач. 5. Закона) 
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ШТО ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ У ПОНУДИ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА: 
 
 За предметну јавну набавку није предвиђено достављање дозволе надлежног органа 
 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 
 
ШТО ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ У ПОНУДИ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА: 
 
Обрзац бр. 3 из конкурсне документације 
 
Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним 
набавкама, што доказује достављањем доказа наведених у конкурсној документацији. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача који подноси заједничку понуду мора да испуњава обавене 
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, што доказје достављањем доказа 
наведених у конкурсној документацији. 
 
Докази о испуњености обавезних услова морају бити достављени уз понуду. Уколико 
понуђач не достави доказе о испуњености обавезних услова приликом подношења 
понуде на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива, осим у случајевима када је понуђач регистрован у регистру понуђача 
или када исти уместо доказа наведе интернет страницу на којој су наведени подаци 
јавно доступни. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају фотокопију Решења о упису у регистар понуђача 
или линк где је податак јавно доступан. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 



27 / 112 

 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова јавно доступан, понуђач је дужан да у понуди 
наведе интернет страницу на којој су подаци јавно доступни. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености обавезних услова из конкурсне докуметације. 
 
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 је дужан да без одлагања  о свакој промени у вези испуњености обавезних 
услова  из поступка јавне набавке, које наступе до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора обавести наручиоца и да де документује на 
прописани начин. 
 
 
4. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76. ЗЈН) И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. ЗЈН, и то: 
 
1. ДА РАСПОЛАЖЕ НЕОПХОДНИМ ПОСЛОВНИМ КАПАЦИТЕТОМ 
 
Партија 1 
Да је понуђач  у претходне  три године  (2015,2016 и 2017) извршио  продају аудио и видео 
опреме у минималном износу у вредности понуде без ПДВ-а, за партију 1. 
 
Партија 2 
Да је понуђач  у претходне  три године  (2015,2016 и 2017) извршио продају емисионе 
опреме у минималном износу у вредности понуде без ПДВ-а, за партију 2. 
 
ШТО ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ У ПОНУДИ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА 
 
Потврде о референтним набавкама – Образац бр. 9 из конкурсне документације, које 
морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца – 
корисника добара. 
 



28 / 112 

 

2. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
Да није пословао са губитком у претходној обрачунској години (2016. година). 
 
ШТО ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ У ПОНУДИ СЛЕДЕЋИХ ДОКАЗА 
 
Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) за претходне три обрачунске године 
(2014, 2015, 2016. година), издат од стране Агенције за привредне регистре. 
 
 
Наручилац (може) задржава право провере веродостојности достављених доказа. 
Провера веродостојности ће се вршити захтевом за доставу оригинал докумената 
(уколико су достављене копије) или захтевом за доставу додатних докумената за 
доказивање остварене вредности пружених услуга (копија рачуна, уговора или других 
докумената). 
 
Ако понуђач  подноси понуду за више партија,  доставља потврде о референтим 
набавкама у минималном износу који не може бити мањи од збира понуђене цене без 
ПДВ-а, за све партије за које подноси понуду. 
 
Додатне услове понуђач који подноси понуду са подизвођачем испуњава самостално без 
обзира на ангажовање подизвођача. 
 
Додатне услуве понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно, на основу достављених 
доказа прописаних у конкурсној документацији. 
 
Уколико понуђач не достави доказе о испуњености додатних услова приликом 
подношења понуде на начин предвиђен  конкурсном документацијом, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
 
Докази о испуњености додатних услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинале или оверену копију свих или појединих доказа, у року који не 
може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца да достави на увид 
оригинал или оверене фотокопије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН 
Уколико Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у остављеном року не достави 
на увид оригинал или оверене фотокопије доказа, Наручилац ће Одлуком, а сходно члану 
79. став 4. ЗЈН, такву понуду одбити као неприхватљиву. 
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за  оцену понуда и доделу уговора je „најнижа понуђена цена“ за сваку 
партију за коју понуђач поднесе понуду. 

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена.  

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће се приступити 
непосредно након отварања понуда са понуђачима који су доставили понуду, након што 
комисија наручиоца прочита цене које су понуђачи дали у понудама, о чему ће бити 
сачињен Записник о отварању понуда. Преговарање ће се вршити писменим путем у 1. 
(једном) кругу преговарања. Предмет преговарања је УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. У 
поступку преговарања могу активно учествовати само овлашћени представници, по 
основу приложеног пуномоћја - овлашћења.  Ако овлашћени представник понуђача не 
учествује у преговарачком поступку његовом коначном ценом сматраће се она цена која 
је наведена у достављеној понуди. О поступку преговарања води се записник о 
преговарању. 

НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

Полазне цене за преговарање у првом кругу  су цене  понуђача дате у Обрасцу понуде и 
уписане у Записник о отварању понуда. Наручилац у Записнику о преговарању уписује 
цену дату у  обрасцу понуде (Образац бр.1 или Образац бр.2), а затим овлашћеним 
представницима понуђача предаје нови Образац понуде – Образац – 1. Круг  и позива 
овлашћене представнике понуђача да упишу нову цену. Полазне цене за преговарање су 
цене  дате у понуди, односно у обрасцу понуде. Овлашћени представници попуњене, 
потписане и оверене обрасце понуде – (Образац – 1. Круг 1. или Образац – 2. Круг 1.)  
предају комисији за јавну набавку, која ће прочитати нове понуђене цене и унете их у 
записник о преговарању, по редоследу пријема понуда. 

Цена дата у првом кругу је коначна и на основу ње ће наручилац рангирати понуде.  

По завршеном поступку преговарања понуђач који је понудио најнижу укупну цену 
попуњава образац структуре цене чији је саставни део Обрасца понуде Образац – 1. Круг , 
тако да укупна вредност понуђених добара не може да буде већа од коначне укупне цене 
постигнуте у поступку преговарања. Јединичне цене за понуђена добра не могу да буду 
веће од јединичних цена понуђених у ОБРАСЦУ ПОНУДЕ чији је саставни део ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ. 
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Понуђач који  понуди најнижу цену , која није већа од  понуђене цене  у отвореном  
поступку и која је одговарајућа и прихватљива  у обавези је да  пре закључивања уговора  
достави образац ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ ПП ЈН 1.1.5/2018, ЗА ПАРТИЈУ 1, односно ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  СА 
СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ПП ЈН 1.1.5/2018, ЗА 
ПАРТИЈУ 2 (у зависности за коју партију је учествовао и понудио најповољнију понуду)   
који мора бити попуњен у складу са најнижом ценом која је понуђена у поступку 
преговарања и оверен  и  потписан од стране овлашћеног лица.   

Уколико у постуку преговарања две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који који понуди краћи рок 
испоруке. 

Уколико и након примене  резервног критеријума две или више понуда имају исти рок 
испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који који понуди дужи 
гарантни рок за опрему. 

У случају да два или више понуђача понуде исти гарантни рок за опрему наручилац ће 
уговор доделити 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 и једнаку цену за наведене релације. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру 
ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
Наручилац ће на основу критеријума за доделу уговора формирати ранг листу. 

Напомена: Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор у прописаном 
року, наручилац ће закључити уговор са следећим понуђачем на ранг листи.  

 

6. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

Понуђач у понуди  доставља  регистровану бланко сопствену меницу са меничним 
овлашћењем (образац  бр. 6)  за сваку партију појединачно, којим овлашћује да 
Наручилац може меницу попунити на износ од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а 
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за партију коју подноси понуду. Уз меницу и менично овлашћење, понуђач је дужан да 
достави  картон депонованих потписа овлашћених лица и доказ да је меница 
регистрована . Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде важи колико и 
рок важења понуде.  

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је 
наведено у картону депонованих потписа и морају бити оверени печатом понуђача.  

У конкурсној документацији је дат образац меничног овлашћење – ОБРАЗАЦ БР. 6. 

 У случају да понуђач не попуни серијски број менице у обрасцу меничног писма - 
овлашћења за озбиљност понуде, понуда неће бити одбијена као неприхватљива али 
наручилац задржава право да у случају да дође до наплате менице, на овлашћењу попуни 
серијски број исте. Уколико понуђач у понуди достави оштећену меницу (захефтану за 
менично овлашћење, пробушену бушачем, поцепану), попуњену, неоверену и 
непотписану, потписану од стране лица које није наведено у картону депонованих 
потписа, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може да реализује 
достављену меницу за озбиљност понуде уколико понуђач: повуче своју понуду после 
отварања понуде, или одбије да закључи уговор након што понуда понуђача буде 
изабрана или  не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од 
дана када му је достављен уговор на потписивање,  или не достави средство обезбеђења 
за добро извршење посла и средство финансијског обезбеђења за поврћај аванса за 
Партију 1, на начин како је предвиђено моделом уговора. 

 Понуђачи који су доставили понуду по предметној набавци, осим изабраног понуђача, су 
у обавези да у року од 10 дана од правоснажности Одлуке наручиоца, преузму средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

Понуђач – продавац се обавезује да на име гаранције за добро извршење посла, 
приликом потписивања уговора  за сваку партију појединачно Наручиоцу-Купцу  преда по 
1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, без означења доспелости и меничне 
своте, као гаранцију за добро извршење посла (уредно извршење својих обавеза) .  
Истовремено са предајом менице, обавезује се да преда  менично писмо (овлашћење) за 
Наручиоца-Повериоца, да може попунити меницу на износ од 10% од укупно уговорене 
вредности без ПДВ-а  у случају неуредног извршења обавеза од стране купца-дужника, са 
роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, копију картона депонованих 
потписа овлашћених лица - оверену од стране банке и Захтев за регистрацију менице 
оверен од стране пословне банке. Меница и менично писмо-овлашћење морају бити 
потписани од стране истог лица које је наведено у картону депонованих потписа. Добро 
извршење посла подразумева поштовање свих уговорених обавеза на начин и у року 
како су уговорене. Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла у 
свим ситацијама када Понуђач не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је 
уговорен као што  је: неизвршење угворних обавеза, делимично извршење уговорних 
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обавеза, кашњење у извршењу не решавање рекламација у уговореном року, 
ангажовање као подизвођача лица које није навео у понуди, као и било које друго 
непоступање на које се дужник као понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује. 

 
Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац-Купац је дужан да након истека 
рока важења меничног овлашћења, без одлагања, меницу врати Понуђачу-Продавцу на 
његов захтев. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОДКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ 
РОКУ  

Продавац се обавезује да у тренутку потписивања Записника о комплетном извршењу 
посла, достави једну сопствену бланко меницу као гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана 
оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити 
достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име отклањања 
недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
уговора (без обрачунатог ПДВ-а) са роком важности 30 дана дужим од уговореног 
гарантног рока, утврђеног на основу потписаног Записника о комплетном извршењу 
посла и потврду о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ да је меница 
регистрована). Уз меницу мора бити достављена копија овереног ОП обрасца и копија 
картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање 
менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и 
меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са 
картона депонованих потписа.  

Купац ће бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року уновчити у случају 
да Продавац не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року 

Наручилац дозвољава аванс за Партију 1 максимално 40% од вредности понуде са ПДВ-
ом, за Партију 2 није дозвољено захтевати аванс. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА  

Уколико изабрани најповољнији понуђач захтева аванс, обавезује се да у року од 15 
(петнаест) дана од дана закључења Уговора достави безусловну, на први позив плативу 



33 / 112 

 

банкарску гаранцију, као гаранцију за повраћај аванса, у висини плаћеног аванса са ПДВ-
ом, са роком важења најмање до правдања аванса.  

Банкарска гаранција мора бити насловљена на PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA 
KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC, као корисника исте.  

Наручилац ће банкарску гаранцију за повраћај аванса уновчити у случају да понуђач не 
изврши своје уговорене обавезе или их изврши делимично, у вредности плаћеног аванса.  

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за 
повраћај аванса ће бити враћено, на захтев понуђача. 

 

 

7. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

 
1. Образац општи подаци о понуђачу/члану групе/подизвођачу, Образац понуде  са 
структуром понуђене цене и упутством како да се попуни за Партију 1 – ОБРАЗАЦ БР. 1 
2. Образац општи подаци о понуђачу/члану групе/подизвођачу, Образац понуде  са 
структуром понуђене цене и упутством како да се попуни за  Партију 2 – ОБРАЗАЦ БР. 2 
3. Образац изјаве о поштовању обавеза који произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Члан 75. 
Став 2. ЗЈН)  – ОБРАЗАЦ БР. 3  
4. Образац изјаве о независној понуди – ОБРАЗАЦ БР. 4 
5. Образац трошкова припреме понуде – ОБРАЗАЦ БР. 5 
6. Менично овлашћење за озбиљност понуде за партију 1 и партију 2– ОБРАЗАЦ БР. 6 
7. Потврда о референтним набавкама – ОБРАЗАЦ БР. 9 
8.   МОДЕЛ УГОВОРА ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисиона опрема ПАРТИЈА 1 или  
МОДЕЛ УГОВОРА ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисиона опрема ПАРТИЈА – ОБРАЗАЦ 
БР. 10 (Понуђачи нису у обавези да попуњавају образац Модел уговора,  већ су у обавези 
да образац модел уговора доставе оверен печатом и потписан , чиме се  саглашава  са 
одредбама уговора на основу којег ће реализовати јавну набавку. ) 
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ОБРАЗАЦ БР. 1 

ж  
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ 

ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисиона опрема  

ПАРТИЈА 1  - аудио видео телевизијска опрема  

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име понуђача  
Седиште понуђача (улица, број, место)  

Директор  
Лице које ће потписати уговор  

Лице за контакт  
Број телефона  

Електронска пошта  
Матични број  

Порески идентификациони број  

Текући рачун и назив пословне банке понуђача  
Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води 

АПР ( заокружити ДА или НЕ) 
 
ДА НЕ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Пословно име понуђача  

Седиште ( улица, број, место)  
Директор  

Лице за контакт  
Број телефона  

Електронска пошта  
Матични број  

Порески идентификациони број  
 

Члан групе је уписан у Регистар понуђача који 
води АПР ( заокружити ДА или НЕ) 

 
ДА                   НЕ 

 
( Уколико има више учесника заједничке понуде, образац копирати онолико пута 

колико је учесника у ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ и за сваког попунити податке о понуђачу 
из групе понуђача 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
Пословно име подизвођача  

Седишта ( улица, број, место  

Директор  

Број телефона  

Лице за контакт  

Електронска пошта  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу (максимално 
50%) 

 

Део набавке који ће бити поверен 
подизвођачу 

 

Подизвођач је уписан у Регистар понуђача који води 
АПР ( Заокружити ДА или НЕ) 

 

 
ДА           НЕ 

 ( Уколико има више подизвођача копирати део обрасца који се односи на подизвођаче 
онолико пута колико има подизвођача 

и за сваког попунити податке о подизвођачу ) 
 Датум: 

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П. 

_________________________________
  

Упуство понуђачима: 

Образац општих података о понуђачу/члану групе/подизвођачу попуњава, потписује и 
оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају подношења заједничке 
понуде.У случају подношења заједничке понуде, (Група понуђача) уз Образац доставља  
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
ПП ЈН 1.1.5/2018, ЗА ПАРТИЈУ 1            

 
 

ПП ЈН 1.1.5/2018 Партија 1-  Аудио видео телевизијска опрема 

ПОНУДУ ПОДНОСИМО: 

1. САМОСТАЛНО 
2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
3. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
 

ПОНУДА БРОЈ__________________ 

 
ОПИС  

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧ-
ИНА 

Јединична цена  
без ПДВ-а 

изражена у 
динарима 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

изражена у 
динарима 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

 Техничке карактеристике  Playout сервер No.1 : 

- Подржане резолуције рада: 720х576, 1280х720, 1920х1080 
у PAL sistemu. 

- Број истовремених SDI видео улаза – мин. 8  (softverski i 
hardverski) 

 

KOM 

 

1 
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- Број истовремених NDI улаза – do 4 

- Број истовремених виртуалних улаза – do 50 

- Подржане врсте улаза – Видео фајл ( mov, mхf, mp4, 
windows video, avi..), SDI, NDI, stream (udp, rtsp, rtmp), vlc 
stream, image, Power Point, audio file. 

- Подржане broadcast video card – Blackmagic Decklink, AJA 
video, Matrox 

- Могућност снимања излазног сигнала (mxf, mov, vmw, 
mpeg-2, avi) u formatima h264, DnxHD, Apple Prores, 
mpeg2ts, dvvideo  

- Могућност снимања излазног сигнала истовремено 2 
различита квалитета 

- Mогућност стримовања излазног сигнала у RTMP 
протоколу истовремено у три профилна квалитета и на три 
независне локације. 

- Overlay channels – min 4 , a унитар инпута до 10 

- Подршка за m3u8 play-liste 

- Број излазних SDI video signala – истовремено до 2 
(softverski i hardverski) 

- Broj Audio ulaza: 4 x XLR/COMBO mono, sa Clip 
signalizacijom i hardverskim potenciometrom јачине signala 

- Broj audio MAIN izlaza: Balance 2 x XLR (L/R) i Balance 2 x 
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TRS 1/4 

- Broj audio A/B izlaza: A kanal Balance 2 x TRS 1/4 (L/R) i B 
kanal Balance 2 x TRS 1/4 (L/R) 

- Могућност миксовања аудио и видео сигнала 

- Могућност контроле софтвера даљински путем web 
interface и могућност додавања hardverskih kontrolnih 
modula. 

- Diskovi , Основни SSD 120GB , dodatni SSD 240GB, dodatni 
HDD 1TB 

- Dodatni video izlazi : 2 x HDMI, 2 x D-Port, 1 x DVI za 
(multiview, live feed, playlist monitoring) 

- monitor 24 inch, IPS , rezolucija 1920x1080, ulazni portovi D-
Port, HDMI 

- остале подразумеване компоненте за оптималан рад 
сервера, а према предложенoj спецификацији понуђача 

Техничке карактеристике  Playout сервер No.2: 

- Подржане резолуције рада: 720х576, 1280х720, 1920х1080 
у PAL sistemu. 

- Број истовремених SDI видео улаза – мин. 4  (softverski i 
hardverski) 

- Број истовремених NDI улаза – do 4 

 

КОМ 
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- Број истовремених виртуалних улаза – do 50 

- Подржане врсте улаза – Видео фајл ( mov, mхf, mp4, 
windows video, avi..), SDI, NDI, stream (udp, rtsp, rtmp), vlc 
stream, image, Power Point, audio file. 

- Подржане broadcast video card – Blackmagic Decklink, AJA 
video, Matrox 

- Могућност снимања излазног сигнала (mxf, mov, vmw, 
mpeg-2, avi) u formatima h264, DnxHD, Apple Prores, 
mpeg2ts, dvvideo  

- Могућност снимања излазног сигнала истовремено 2 
различита квалитета 

- Mогућност стримовања излазног сигнала у RTMP 
протоколу истовремено у три профилна квалитета и на три 
независне локације. 

- Overlay channels – min 4 , a унитар инпута до 10 

- Подршка за m3u8 play-liste 

- Број излазних SDI video signala – истовремено до 2 
(softverski i hardverski) 

- Број аудио улаза: 4 x XLR/COMBO mono, sa Clip 
signalizacijom i hardverskim potenciometrom јачине signala 

- Broj audio MAIN izlaza: Balance 2 x XLR (L/R) i Balance 2 x 
TRS 1/4 

- Broj audio A/B izlaza: A kanal Balance 2 x TRS 1/4 (L/R) i B 
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kanal Balance 2 x TRS 1/4 (L/R) 

- Могућност миксовања аудио и видео сигнала 

- Могућност контроле софтвера даљински путем web 
interface и могућност додавања hardverskih kontrolnih 
modula. 

- Основни SSD дискови 2 x 120GB , podeseni u RAID 1 

- Dодатни HDD дискови 3 x 2TB , podeseni u RAID 5 

- dodatni video izlazi : 2 x HDMI, 2 x D-Port, 1 x DVI za 
(multiview, live feed, playlist monitoring) 

- монитор 24 inch, IPS , rezolucija 1920x1080, улазни портови 
D-Port, HDMI 

- остале  подразумеване компоненте за оптималан рад 
сервера, а према предложенoj спецификацији понуђача. 

Техничке карактеристике  Playout сервер No.3 : 

Multi format file support (AVI, MOV, MKV, MPEG1, MPEG2, 
MP2, MP4, VOB, H.264, MXF, DV, DVCPRO) 

Insert video clips into playlist in real time without any flicker 

Drag and drop of files in playlist 

Last frame freeze or loop playlist 

Clips can be trimmed 

 

КОМ 

 

1 

  



41 / 112 

 

Split clips in the playlist 

Insert command in playlist like stop, pause play 

Auto ON/OFF of Logo and CG overlay 

Dual playout support 

File duration and playlist duration displayed 

Start time of the clips and end time of the playlist displayed 

Playlist can be scheduled 

Supports 4:3 and 16:9 aspect ratio 

Supports Live input 

Gapless switching of Live video from playlist 

Copy and paste of clips in the playlist 

Group selection of clips for moving up and down 

Log reports can be generated 

Unlimited text and Graphics layer 

Support Flash Animation 

Flexible template creation 

Crawl and roll creation 

Supports animated sequence file 
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Add outline, shadow, glow to text layers 

CG playlist creation and playback 

Shortcut for all functions 

RTMP stream out 

- Подржане резолуције рада: 720х576, 1280х720, 1920х1080 
у PAL sistemu. 

- Могућност снимања излазног сигнала (mxf, mov, vmw, 
mpeg-2, avi) u formatima h264, DnxHD, Apple Prores, 
mpeg2ts, dvvideo  

- Број излазних SDI video / embedovan audio  1 (softverski i 
hardverski) 

- Diskovi : 8 x HDD 2TB , podeseni u RAID 5 

- Dodatni video izlazi : 1 x HDMI, 1 x DPort, 1 x DVI 

- monitor 24 inch, IPS , rezolucija 1920x1080, ulazni portovi D-
Port, HDMI 

- остале  подразумеване компоненте за оптималан рад 
сервера, а према предложенoj спецификацији понуђача. 

ТВ 50 inch MultiView x 2 

Dijagonala 50'' 127cm 
Rezolucija 1920x1080 (Full HD) 
Frekvencija 100Hz 

 

КОМ 
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Vreme odziva 5ms 
Povezivanje Scart,HDMIx3,VGA,USB x2 
DVB-T2 Da 
Zvučnici 2 x 10W 
 
TV Studio Dekoder - IP Input/SDI Out: 

- input IP protokoli UDP Unicat/Multicast , RTMP, HTTP, RTSP 
- integrisan RTMP service za prihvatanje RTMP strimova sa 
RTMP klijenta 
- SDI Out x 1 (HD-SDI, SD-SDI)  
- IP Ethernet port x 1 
- podrzane rezolucije 1080i50 , 567i50  
- Web Kontorl panel za administraciju i kontrolu Dekodera 
 

 

КОМ 
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- Enkoder za video link putem GMS mreze 3G/4G , sa 
mogucnostima -- povezivanja Ethernet i WIfi konekcija 

- simultano sabiranje svih konekcija (bonding) =  2 x 3G/4G 
USB modema + Ethernet + WIFI 
- A/V ENCODING : Video: H.264 AVC high profile up to 
5.5Mbps, Audio: AAC-LC 
- A/V ENCAPSULATION : LRT, RTMP 
- VIDEO INTERFACES: 3G/HD/SD-SDI  
 - VIDEO RESOLUTIONS : 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 
720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC full A/V auto detection 
SUPPORTED TECHNOLOGIES: 4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, 
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UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX, and external 
Wi-Fi 802.11 a,b,g & n support 
- Cloud platforma za Bonding  minimum 1 godina 
- kao sto je LIVEU SOLO ili odgovarajući 
 

Toнска миксета 

16 Mono Mic/Line Inputs (TRS + XLR) 
3 Stereo Inputs (TRS) 
12 Mix Outputs (XLR) 
7 Monitor Mixes (4 mono + 3 stereo) 
4 FX Engines 
2 dedicated FX Sends / Returns 
4 Mute Groups 
4 DCA Groups 
AES Digital Out 
24×22 USB Audio Interface 
17 Motor Faders 
4 Soft Keys 
Trim, polarity, HPF, gate, insert, 4-band PEQ, compressor, 
delay on all Inputs 
Insert, 4-band PEQ, 1/3 octave GEQ, compressor, delay on all 
Outputs 
Automatic Mic Mixer 
Channel Ducker on all Inputs 
Built-in Signal Generator 
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RTA with Peak Band indication 
Spectrogram to aid feedback elimination and room acoustics 
Qu-Drive Direct Multitrack Recording / Playback on USB drives 
DAW MIDI Control 
Compatible with ME Personal Mixing System 
 
Mikrofoni-  REPORTER MIC 

Acoustic Principle Dynamic 
Frequency Range 70Hz - 15kHz 
Output Impedance 150Ω 
Sensitivity -56.0dB re 1 Volt/Pascal (1.00mV @ 94 dB SPL) 
+/- 2 dB @ 1kHz 
Weight  256.00g 
Dimensions 272.50mmH x 41.50mmW x 41.50mmD 
Output  XLR 

 

КОМ 
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NEWSSHOOTER KIT  

OSNOVNA SPECIFIKACIJA 
Transmission Type 2.4 GHz fixed frequency agile system 
Dynamic Range 112 dB 
Range Up to 100 m 
Frequency Range 35 Hz to 22 kHz 
Maximum Output Level 1 V Rms / 2.8 V P-p 
Maximum Input Level 1 V Rms / 2.8 V P-p 
Latency Maximum: 4 ms 
 

 

КОМ 
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PRIJEMNIK 
Antenna Internal 
Input Impedance 300 Ohms 
 
ODASILJAC 
Phantom Power Supplies 48 V through XLR input jack 
Plug-in power Supplies plug-in power through 3.5 mm TRS 
jack 
Antenna Internal 
Input Connections XLR with locking collar 
 

BUBICE MIKROFONI  

Acoustic Principle Permanently Polarized 
Active Electronics JFET impedance converter 
Capsule 0.10" 
Frequency Range 60Hz - 18kHz 
Output Impedance 3000Ω 
Maximum SPL 110dBSPL 
Maximum Output Level 189.0mV (@ 1kHz, 1% THD into 
1KΩ load) 
Sensitivity -33.5dB re 1 Volt/Pascal (21.00mV @ 94 dB SPL) 
+/- 2 dB @ 1kHz 
Equivalent Noise Level (A-weighted) 25dBA 

 

КОМ 
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MICON 5 to MALE XLR, 48V КОМ 4   
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BROADCASTER MIC-RADIJSKI MIKROFON 

Acoustic Principle Pressure Gradient 
Capsule 1.00" 
Frequency Range 20Hz - 20kHz 
Output Impedance 40Ω 
Maximum SPL 128dBSPL 
Maximum Output Level 2.0mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ 
load) 
Sensitivity -34.0dB re 1 Volt/Pascal (20.00mV @ 94 dB SPL) 
+/- 2 dB @ 1kHz 
Equivalent Noise Level (A-weighted) 14dBA 
Output  XLR 

 

КОМ 
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ДРЖАЧ СТУДИЈСКОГ МИКРОФОНА КОМ 3   

ПОП ФИЛТЕР ЗА МИКРОФОН КОМ 3   

ЕНГ КАМКОРДЕР- КАМЕРА 

1/3-inch 12-bit CMOS sensors (1920 x 1080 x 3) 
GPS receiver with UTC metadata recording 
Extensive metadata recording capability. Allows insertion of 
metadata XOS Thunder platform 
F12 Sensitivity 
23x Fujinon Auto focus zoom lens with manual functions 
F1.6-3.0, 23x, f=4.1-94.3mm (35mm conversion:29 to 667mm) 
Optical image stabilizer 
3 position ND filter (1/4, 1/16, 1/64) 
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0.45-inch 1.22M pixel color viewfinder 
New, brighter 3.5-inch 920K pixel LCD display with focus assist 
SDXC/SDHC memory card recording(2 slots for dual-backup, 
continuous recording) 
Large file size support with SDXC card 
50Mbps H.264 Extreme High Quality mode (XHQ) 
Dual Codec: Recording simultaneously HD + SD or HD + 480 x 
270 (for Web delivery) 
Live streaming w/advanced Zixi error correction and adaptive 
bitrate control 
SMPTE 2022 Forward Error Correction 
RTMP protocol lets you stream directly to USTREAM, 
YouTube 
High bitrate streaming (up to 12 Mbps) 
Background FTP clip transfers while recording 
Clip trimmer (basic editor) 
Multiple encoding formats: 
HD MPEG2 (35/25/19Mbps) 
AVCHD 1920x1080 60i 
1080/60p recording capability 
SD H.264 
480x270 H.264 (web) 
960x540 H.264 mode 
Wide media format compatibility: 
.MXF with rich Metadata (optimized for asset 
management) 
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.MOV (Final Cut Pro) 

.MP4 (XDCAM EX™) 
AVCHD with additional lower bitrate AVCHD modes 
Professional switch layout and comprehensive video settings 
Pre Rec (retro) mode (15 sec.) 
Interval (time lapse) recording 
Built-in stereo microphone 
Interruptable Foldback (IFB) audio channel 
2-channel balanced audio inputs (mic/line switchable) 
w/phantom power supply 
HD/SD-SDI, HDMI Outputs 
Wired remote control connector (LANC/Control-L) 
Enhanced web interface for remote viewing of camera 
images & wireless remote control from a smartphone, tablet 
or PC, and remote entry of player data 
Compatible with ProHD Broadcaster and Cloud server 
FTP file upload via WiFi or Broadband 
Secure FTP (SFTP or FTPS) 
High performance 2D DNR 
ЕНГ КАМКОРДЕР- КАМЕРА 

1/3-inch 12-bit CMOS sensors (1920 x 1080 x 3) 

F12 sensitivity 

Compact shoulder design with interchangeable lens options 
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Fujinon 20x optical zoom lens with AF/OIS included 

Dual SDHC/SDXC memory card recording (HD+HD, HD+SD, 
HD+web, etc.) 

Multiple file formats for native workflows: XDCAM EX™ 
(.mp4), Final Cut (.mov), AS-10 (.mxf), AVCHD (.mts), H.264 
(.mov) 

Virtually lossless H.264 50Mbps recording 

4-position ND filter (Clear, 1/4, 1/16, 1/64) 

0.45-inch LCOS viewfinder 

High-resolution 4.3-inch LCD monitor 

Histogram display and expanded focus functions 

Focus assist function 

12 assignable user buttons 

Variable frame rate recording (over-cranking, under-cranking) 

Wired remote control operation 

Genlock input and TC input/output 

4-channel audio system 

HD/SD-SDI external input for recording and streaming (pool 
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feed) 

Full complement of Fiber or Multicore studio accessories 

Advanced communications capabilities 
 

Secure FTP file transfer from shooting location 

Tablet or smartphone camera control and monitoring 

Metadata editing via network 

Advanced streaming and cloud services 
- Delivers reliable HD streams without a backpack or 
microwave link 
- Single modem (unbonded) plugs directly into camera 
- Camera processor optimises stream bandwidth 
- Advanced content-aware error correction (up to 30% packet 
loss) 
- Stream and signal status in viewfinder 
- Compatible with advanced streaming services, powered by 
Zixi, for reliable live content delivery 

RAIN COVERS - заштита од кише КОМ 2   

СТОНИ СТАЛАК ЗА МИКРОФОНЕ КОМ 3   
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СТАТИВ ЗА КАМЕРЕ 

Fluid head: ACE M 
Tripod: ACE 75/2 D 
Spreader: Ground spreader 
Weight: 4,6 kg 
Payload: 0 – 4 kg 
Height range: 57 – 173 cm 
Head fitting: 75 mm 
Transport length: 87 cm 

 

КОМ 
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ИНТЕРНА КОМУНИКАЦИЈА 

- Tally 2 x 15 PIN DSub Sockets for Tally A and B 

- MIC / Headset 3.5 mm Stereo Jack Socket for Headphone / 
Microphone combination. Headset Impedance 8-600 Ohms 
100 mW (min). 

- Headphone ¼” (6.3mm) Stereo Headphone Socket Headset 
Impedance 8-600 Ohms 100 mW (min). 

- Light Socket (DC 12 V) 3 PIN XLR Connector PIN 2: 12V PIN 3: 
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GND Light Power Consumption: 12 V / 100 mA (MAX.) –  

Microphone 3 PIN XLR / ¼” (6.3mm) Jack Microphone Socket 
Switchable Condenser / Dynamic Input Microphone Level -67 
dB  

Frequency Response 550-3.6 kHz, < 3%  

Specifications Input 5 PIN XLR Connector  

MIC / Headset Socket 3.5 mm :Stereo Jack Socket for 
Headphone /  

Microphone Headset Impedance 8 - 600 Ohms 100 mW 
(Min.).  

Microphone Level -67 dB 

SDI каблажа М 300   

КОНЕКТОРИ КОМ 20   

ЛЕД ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЛЕКТОРИ СА 170 СИЈАЛИЦА КОМ 2   

 РАЧУНАР ЗА МОНТАЖУ 

-Format kućišta: Tower/Mini Tower/Micro Tower, uspravno 
kućište  
-Procesor: Intel i7 8 MB Smart Cache, 4 jezgra, 8 niti, bazična 
frekvencija 3.6 GHz  
-Čipset: Intel Q270 ili odgovarajući  
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-Radna memorija: 16 GB DDR4-2400 MT/s, 
-Prostor za skladištenje podataka: 256 GB SSD, 2 TB HDD, 
potrebno je da računar poseduje još 1 slobodno ležište za 
hard disk 
-Grafička karta: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 8GB FH PCIe x16 
- Optički uređaj: DVD/RW 
-Mreža: Ethernet adapter 10/100/1000 MBit/s 
-Portovi: 4 x USB 3.1 pozadi, 1 x USB Type-C napred, 1 x RJ-45, 
3 x audio konektora Slotovi za proširenja: 4 PCI Express v3.0  
-Napajanje: 500W uz 90% iskorišćenja pri 100% opterećenju, 
220V/50Hz  
-Periferni uređaji: Tastatura i miš od istog proizvođača  
-Garancija: Minimum 3 godine proizvođačke garancije 
MОНИТОР 

-Ekran: min. 23" (16:9)  
-Rezolucija: 1920 x 1080 @ 60 Hz  
-Vreme odziva: Maksimalno 5 ms  
-Statički kontrast (nativni) min. 3000:1 Osvetljenost: 250 
cd/m2 --Ugao gledanja: min. 178/178(H/V)  
-Priključci. 1xVGA, 2xHDMI  
-Garancija: 3 godine 

    

ЛАПТОП 

-Ekran: 15.6", LED backlit, antiglare ekran, 1920 x 1080 pixels, 
300 cd/m^2 
Procesor: Intel i7 3MB Smart keša, 2 jezgra, 8 niti, bazična 
frekvencija 2.5 GHz  
-Radna memorija: 8 GB DDR4-2133 MT/s, proširivost 16 GB  
-Prostor za skladištenje podataka: 256 GB SS 
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- Grafička karta: Integrisana  
-Optički uređaj: DVD-RW 
-Mreža: Ethernet adapter 10/100/1000 MBit/s 
-Bežične komunikacije: Dual Band Wireless-AC 7265 
802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi, Bluetooth Combo 
-Portovi: 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 1 
x RJ-45, 1 x audio konektor 
-Ostalo: Stereo zvučnici, mikrofon, čitač otiska prsta, 
mehanički Docking konektor  
-Kamera: Web HD Tastatura: Otporna na prolivanje tečnosti sa 
srpskom lokalizacijom 
-Baterija: 3 ćelije, min 48 Wh,  
-Garancija: 3 godine. 
 

ЕКСТЕРНА ВИДЕО КАРТИЦА 

Video Inputs: HD/SD-SDI 
Video Outputs: HD/SD-SDI, HDMI 
Audio Inputs: 8ch SDI embedded 
Audio Outputs: 8ch SDI embedded, 2ch HDMI embedded 
Supported Formats: NTSC, PAL, 720p50, 720p59.94,   720p60, 
1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24, 1080p24, 1080PsF25,   
1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 
1080i50,   1080i59.94, and 1080i60 
Encoding Interface: USB3.0 
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ТЕРЕНСКИ ВИДЕО МИКСЕР 

Video Processing 
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4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8-bit 
Input Connectors 
SDI INPUT 1--3: BNC x 3 
* Conforms to SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M 
HDMI INPUT 3--4: Type A (19 pins) x 2 
* HDCP Supported 
* INPUT 3: SDI or HDMI selected. 
Output Connectors 
SDI OUT PGM: BNC x 1 
SDI OUT PVW: BNC x 1 
* Conforms to SMPTE 424M (SMPTE 425M-AB), 292M 
HDMI OUT MULTI-VIEW: Type A (19 pins) x 1 
* HDCP Supported 
Input Formats 
SDI INPUT 1-3 Conforms to SMPTE 296M, SMPTE 274M 
HDMI INPUT 3 
720/59.94p, 720/50p SMPTE 296M(FORMAT switch = 720p) 
1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p SMPTE 
274M(FORMAT switch = 1080i or 1080p) 
* The input interlaced video signal is converted to progressive 
video signal by internal processing. 
* The video signal frame rate can be selected at the SETUP 
menu (59.94 or 50). 
 
HDMI INPUT 4 
480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 
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720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 
 
VGA (640 x 480/60 Hz), SVGA (800 x 600/60 Hz), XGA (1024 x 
768/60 Hz) 
 
WXGA (1280 x 768/60 Hz), SXGA (1280 x 1024/60 Hz) 
 
FWXGA (1366 x 768/60 Hz), SXGA+ (1400 x 1050/60 Hz) 
 
UXGA (1600 x 1200/60 Hz), WUXGA (1920 x 1200/60 Hz) 
* The refresh rate is the maximum value of each resolution. 
* Conforms to VESA DMT Version 1.0 Revision 11. 
* 1920 x 1200/60 Hz: Reduced blanking. 
* The input interlaced video signal is converted to progressive 
video signal by internal processing. 
* The video signal frame rate can be selected at the SETUP 
menu (59.94 or 50). 
Output formats 
SDI OUT(PGM/PVW) Conforms to SMPTE 296M, 274M 
HDMI OUT MULTI-VIEW 
720/59.94p, 720/50p SMPTE 296M(FORMAT switch = 720p) 
1080/59.94i, 1080/50i SMPTE 274M(FORMAT switch = 1080i) 
1080/59.94p, 1080/50p SMPTE 274M(FORMAT switch = 
1080p) 
* The video signal frame rate can be selected at the SETUP 
menu (59.94 or 50). 
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Video Effects 
Transition: CUT, MIX (DISSOLVE/FAM/NAM/MOSAIC), WIPE 
(30 types) 
Composition: PinP, SPLIT, QUAD, DSK (Luminance Key, 
Chroma Key) 
AUDIO 
Audio Processing 
Sampling rate: 24 bits/48 kHz 
Audio Formats 
SDI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch Conforms to SMPTE 
299M 
HDMI: Linear PCM, 24 bits/48 kHz, 2ch 
Input Connectors 
Digital: SDI INPUT 1--3 (BNC) x 3 SMPTE 299M 
HDMI INPUT 3--4 (HDMI Type A 19 pins) x 2 
 
Analog: AUDIO IN (RCA phono type) 
MIC (Stereo mini type, plug-in power supported) 
Output Connectors 
Digital: SDI OUT PGM: BNC x 1 SMPTE 299M 
SDI OUT PVW: BNC x 1 SMPTE 299M 
HDMI OUT MULTI-VIEW: Type A (19 pins) x 1 
 
Analog: AUDIO OUT (RCA phono type) 
PHONES (Stereo mini type) 
Input Level 
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AUDIO IN: -10 dBu (Maximum: +8 dBu) 
MIC: -41-- -13 dBu (Maximum: -1 dBu) 
Input Impedance 
AUDIO IN: 15 k ohms 
MIC: 10 k ohms 
Output Level 
AUDIO OUT: -10 dBu (Maximum: +8 dBu) 
PHONES: 92 mW + 92 mW (32 ohms) 
Output Impedance 
AUDIO OUT: 1 k ohm 
PHONES: 10 ohms 
Audio Effects 
EQ, Delay, Compressor, HPF, Gate, Reverb, Mastering effect 
 

 

                                                                     Укупна вредност без ПДВ-а 

 

                                                                  Износ ПДВ-а на укупну вредност 

                                                                                         

   

Укупна вредност са ПДВ-ом 

 
 
 
 

 

 

 



60 / 112 

 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 
 
Образац понуде са структуром цена понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени. 
Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима. Трошкови око  учествовања у поступку јавне набавке падају на терет 
Понуђача. 

У колони 1 – дат је опис добара која се набављају 
У колони 2 – дата је јединица мере 
У колони 3 – наведена је количина 
У колону 4 – потребно је уписати јединичну цену без ПДВ-а. 
У колону 5 – потребно је уписати укупну цену  без ПДВ-а ( 3 х 4) 
У делу УКУПНА вредност без ПДВ-а понуђач уписује укупну цену за сва добра наведена у колони 1. 
У делу Износ ПДВ-а на укупну цену понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену за сва добра која се наведе у колони 1. 
У делу УКУПНА вредност са ПДВ-ом, понуђач уписује цену која представља збир укупне цене без ПДВ-а и износа ПДВ-а. 
 
Понуђена опрема мора бити оригинална и нова.  
Приликом испоруке опреме у објектима Наручиоца, понуђач је у обавези да изврши стандардну инсталацију и монтажу 
исте и да опрему пусти у рад. 
 
 
Рок важења понуде 
изражен у данима 

 
    дана од дана отварања понуда 
( не краћи од 60 дана) 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу (максимално 50%) 
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Услови плаћања: 
 

 

 

____________ дана од дана пријема оверене и потписане фактуре (Наручилац ће 
уговорену цену  платити у року не дужем од 45 дана од дана пријема оверене и 
потписане фактуре, сходно члану 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама) 

Рок за комплетну 
испоруку, монтажу, 
пуштање у рад 
 
 

 

_____________ дана од дана закључења уговора (у року од максимум 45 (четрдесетпет) 
дана од дана закључења уговора) 

 Место извршења услуге  Примопредаја и уградња се врши у просторијама наручиоца на адреси ТПЦ Раднички 
улица 27. март 19/2, 34000 Крагујевац. 

Гарантни рок за опрему 
 

______________________ (у складу са гаранцијом произвођача опреме минимум 24 
(двадесетчетири) месеца од пуштања опреме у рад, односно потписивања Записника о 
комплетном извршењу посла) 

Гарантни рок за инсталацију -
уградњу 

 

______________________ (минимум 24 (двадесетчетири) месеца од пуштања опреме у рад, 
односно потписивања Записника о комплетном извршењу посла) 

Уколико понуђач тражи аванс- 

- авансном уплатом, у износу аванса од ________% од уговорене вредности са ПДВ-ом (максимум 40% од уговорене вредности), у 
року од максимум 7 дана од дана достављања предрачуна за аванс и средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса, a 
остатак у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања рачуна, а на основу потписаног Записника о комплетном 
извршењу посла.  

 

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 
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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. 

САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ ЧИНИ ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТОРОМ ЦЕНА  ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА 

 

 

Датум: 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 
_________________________________ 
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ОБРАЗАЦ БР. 2 

ж 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ 

ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисиона опрема  

Партија 2 - Радио предајник 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име понуђача  
Седиште понуђача (улица, број, место)  

Директор  
Лице које ће потписати уговор  

Лице за контакт  
Број телефона  

Електронска пошта  
Матични број  

Порески идентификациони број  

Текући рачун и назив пословне банке понуђача  
Понуђач је уписан у Регистар понуђача који води 

АПР ( заокружити ДА или НЕ) 
 
ДА НЕ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
Пословно име понуђача  

Седиште ( улица, број, место)  
Директор  

Лице за контакт  
Број телефона  

Електронска пошта  
Матични број  

Порески идентификациони број  
 

Члан групе је уписан у Регистар понуђача који 
води АПР ( заокружити ДА или НЕ) 

 
ДА                   НЕ 

 
( Уколико има више учесника заједничке понуде, образац копирати онолико пута 

колико је учесника у ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ и за сваког попунити податке о понуђачу 
из групе понуђача 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име подизвођача  

Седишта ( улица, број, место)  

Директор  

Број телефона  

Лице за контакт  

Електронска пошта  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Проценат укупне вредности набавке који ће 
понуђач поверити подизвођачу (максимално 
50%) 

 

Део набавке који ће бити поверен 
подизвођачу 

 

Подизвођач је уписан у Регистар понуђача који води 
АПР ( Заокружити ДА или НЕ) 

 

 
ДА           НЕ 

 ( Уколико има више подизвођача копирати део обрасца који се односи на подизвођаче 
онолико пута колико има подизвођача 

и за сваког попунити податке о подизвођачу ) 
 Датум: 

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П. 

_________________________________
  

Упуство понуђачима: 

Образац општих података о понуђачу/члану групе/подизвођачу попуњава, потписује и 
оверава понуђач или овлашћени представник понуђача у случају подношења заједничке 
понуде.У случају подношења заједничке понуде, (Група понуђача) уз Образац доставља  
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о члану групе који ће бити 
носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
ПП ЈН 1.1.5/2018, ЗА ПАРТИЈУ 2            

 
 

ПП ЈН 1.1.5/2018 Партија 2-  Радио предајник 
1   САМОСТАЛНО 
2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
3.  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
ПОНУДА БРОЈ__________________ 

 
ОПИС  

ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА Јединична цена  
без ПДВ-а 

изражена у 
динарима 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

изражена у 
динарима 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

Карактеристике радио предајника: 

Фреквенцијски опсег        87.6 to 107.9MHz 

Подешавање фреквенције у 10KHz или 100 KHz steps       

Подешавања     дугмићима на предњој страни 

Стабилност фреквенције    ±500Hz/годишње 

 Генератор фреквенције   PLL synthesizer 

 Тип модулације direct VCO frequency modulation F3 

 

 

КОМ 

 

 

1 
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Номинално одступање фреквенције       ±75KHz 

Излазна снага            200W or 300W 

Излазни конектор             “N” 

 

                                                                     Укупна вредност без ПДВ-а 

 

                                                                  Износ ПДВ-а на укупну вредност 

                                                                                         

                                                                                      

Укупна вредност са ПДВ-ом 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 
 
Образац понуде са структуром цена понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени. 
Цене се у обрасцу понуде изражавају у динарима. Трошкови око  учествовања у поступку јавне набавке падају на терет 
Понуђача. 

У колони 1 – дат је опис добар које се набавља 
У колони 2 – дата је јединица мере 
У колони 3 – наведена је количина 
У колону 4 – потребно је уписати јединичну цену без ПДВ-а. 
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У колону 5 – потребно је уписати укупну цену  без ПДВ-а (3 х 4) 
У делу УКУПНА вредност без ПДВ-а понуђач уписује укупну цену за сва добра наведена у колони 1. 
У делу Износ ПДВ-а на укупну цену понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену за сва добра која се наведе у колони 1. 
У делу УКУПНА вредност са ПДВ-ом, понуђач уписује цену која представља збир укупне цене без ПДВ-а и износа ПДВ-а. 
 
Понуђено добро мора бити оригинално и ново.  
Приликом испоруке, понуђач је у обавези да изврши стандардну инсталацију и монтажу исте и да опрему пусти у рад. 
 
 
Рок важења понуде 
изражен у данима 

 
    дана од дана отварања понуда 
( не краћи од 60 дана) 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу (максимално 50%) 
 

 

Услови плаћања: 
 

 

 

____________ дана од дана пријема оверене и потписане фактуре (Наручилац ће 
уговорену цену  платити у року не дужем од 45 дана од дана пријема оверене и 
потписане фактуре, сходно члану 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама) 

Рок за комплетну 
испоруку, монтажу, 
пуштање у рад 
 
 

 

_____________ дана од дана закључења уговора (у року од максимум 45 (четрдесетпет) 
дана од дана закључења уговора) 

 Место извршења услуге  Примопредаја и уградња се врши у просторијама наручиоца на адреси ТПЦ Раднички 
улица 27. март 19/2, 34000 Крагујевац. 

Гарантни рок за опрему 
 

______________________ (у складу са гаранцијом произвођача опреме минимум 24 
(двадесетчетири) месеца од пуштања опреме у рад, односно потписивања Записника о 
комплетном извршењу посла) 
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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. 

САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ ЧИНИ ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТОРОМ ЦЕНА  ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА 

 

 

Датум: 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

М.П. 
_________________________________ 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О 
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИЗЈАВА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЊА ПОНУДА  

 

 

На основу члана 75. Става 2 Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15)  понуђач                                      , са      седиштем                  
                                            , чији је законски заступник                                      даје: 

 

И З Ј А В У 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо:  

 Да смо приликом састављања понуде  у поступку јавне набавке ЈН 1.1.5/2018– 
аудио, видео и емисионе опреме поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.  

 Да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде  

 

Датум  

                         М.П. 

Потпис понуђача 

 

 

Упутство понуђачим : Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом (сваки од понуђача доставља посебну изјаву). 

ОБРАЗАЦ БР.3 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ПП ЈН 1.1.5/2018– АУДИО, 
ВИДЕО И ЕМИСИОНА ОПРЕМА 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Службени 
гласник  РС“  бр. 86/2015), понуђач    , са      седиштем                      
, чији је законски заступник                                       даје: 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује  да је понуду за јавну 
набавку ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисионе опреме поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
У супротном, понуђач је упознат да ће сходно члану 168. Ставу 1. Тачки 2) Закона о 
јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), уговор о јавној 
набавци бити ништав. 
 

Датум  

                         М.П. 

Потпис понуђача 

 

Упутство понуђачима : Изјаву потписује овлашћено лице понуђача, уколико понуду подноси 
група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица  сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом, те у том смислу образац треба умножити у потребном 
броју примерака. 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац 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. 
тачка 2) Закона. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  ЗА ПП ЈН 1.1.5/2018– АУДИО, 
ВИДЕО И ЕМИСИОНА ОПРЕМА 

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 
и 68/15), а сходно члану 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015) понуђач                                                               , са седиштем 
у                  ,ул  ____________________бр.      ,  Матични број                     доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку ПП ЈН 
1.1.5/2018– аудио, видео и емисионе опреме 
 

Врста трошкова Износ трошкова (у динарима) 

 

 

 

УКУПНО:  

 

Сходно одредбама члана 88. ЗЈН и члана 15. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) понуђач може да у оквиру понуде 
достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања 
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 доставио образац  трошкова у својој 
понуди. 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно за прихватљивост понуде 

 

Датум  

                  М.П. 

Потпис понуђача 
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На основу Закона о меници, тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћењу јединствених инструмената платног промета: 

ДУЖНИК:  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачун:  

 
 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
Корисник:  „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“, 
Бранка Радичевића 9, 34000 Крагујевац (Поверилац)  
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену  меницу, серије                                            и 
овлашћујемо „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“, 
Бранка Радичевића 9, 34000 Крагујевац, као повериоца, да предату меницу може 
попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде за партију 1 - Аудио видео 
телевизијска опрема, поднете у поступку јавне набавке ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и 
емисионе опреме, на име гаранције за озбиљност понуде. 
  
Меница важи __________дана од дана отварања понуда ( колико и рок важења понуде) 
 
Овлашћујемо „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“, 
Бранка Радичевића 9, 34000 Крагујевац, као Повериоца, да попуни меницу на износ од 
10% од укупне вредности понуде за партију 1 - Аудио видео телевизијска опрема, поднете 
у поступку јавне набавке ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисионе опреме  и да 
безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, у складу са важећим 
прописима може извршити наплату са свих рачуна Дужника, а у корист повериоца 
„PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“, Бранка 
Радичевића 9, 34000 Крагујевац. 
 
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити на терет свих 
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 
на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати  са рачуна. 
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Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања 
нових правних субјеката од стране Дужника. 
 
Меница је потписана од стране  овлашћеног лица за заступање 
______________________  (име  и  презиме)  чији  се  потпис налази  у картону 
депонованих потписа код наведене банке.    
 
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
 
Поверилац може захтевати исплату менице ако:  

 Дужник повуче своју понуду после отварања понуде  
 Дужник одбије да закључи уговор након што понуда Дужника буде изабрана као 
најповољнија.  
 Дужник не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од 
дана када му је достављен уговор на потписивање  
 Након закључења уговора, дужник не достави средство обезбеђења за добро 
извршење посла и за повраћај аванса , на начин како је захтевано конкурсном 
документацијом. 

 

Датум издавања овлашћења  

            М.П. 

Дужник – издавалац менице 

 

 

 

 

Упутство понуђачима: Менично овлашћење-писмо са средством финансијског 
обезбеђења предаје понуђач у понуди за сваку партију појединачно и мора да буде 
потписано од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа. 
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На основу Закона о меници, тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћењу јединствених инструмената платног промета: 

ДУЖНИК:  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачун:  

 
 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
Корисник:  „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“  
Адреса: Бранка Радичевића 9, 34000 Крагујева(Поверилац)  
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену  меницу, серије                                            и 
овлашћујемо „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“ , 
као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% од укупне вредности 
понуде за партију 2 - Радио предајник, поднете у поступку јавне набавке ПП ЈН 1.1.5/2018– 
аудио, видео и емисионe опремe, на име гаранције за озбиљност понуде. 
  
Меница важи __________дана од дана отварања понуда ( колико и рок важења понуде) 
 
Овлашћујемо „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“, 
као Повериоца, да попуни меницу на износ од 10% од укупне вредности понуде за партију 
2 - Радио предајник  и да безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, 
у складу са важећим прописима може извршити наплату са свих рачуна Дужника, а у 
корист повериоца „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO 
KRAGUJEVAC“. 
 
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити на терет свих 
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 
на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати  са рачуна. 
 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
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Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања 
нових правних субјеката од стране Дужника. 
 
 
Меница је потписана од стране  овлашћеног лица за заступање 
______________________(име  и  презиме)  чији  се  потпис налази  у картону депонованих 
потписа код наведене банке.    
 
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
 
Поверилац може захтевати исплату менице ако:  

 Дужник повуче своју понуду после отварања понуде  
 Дужник одбије да закључи уговор након што понуда Дужника буде изабрана као 
најповољнија.  
 Дужник не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од 
дана када му је достављен уговор на потписивање  
 Након закључења уговора, дужник не достави средство обезбеђења за добро 
извршење посла, на начин како је захтевано конкурсном документацијом. 
 

 

Датум издавања овлашћења  

            М.П. 

Дужник – издавалац менице 

 
 

 

 

Упутство понуђачима: Менично овлашћење-писмо са средством финансијског 
обезбеђења предаје понуђач у понуди за сваку партију појединачно и мора да буде 
потписано од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа. 
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МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

На основу Закона о меници, тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћењу јединствених инструмената платног промета: 

ДУЖНИК:  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачун:  

 
 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ  
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
Корисник:   „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“  
Адреса: Бранка Радичевића 9, 34000 Крагујева (Поверилац)  
 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену  меницу, серије                                            и 
овлашћујемо  ______________________________, као повериоца, да предату меницу 
може попунити на износ од 10% од укупне вредности  уговора без ПДВ-а за партију  
________, поднете у поступку јавне набавке ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисионe 
опремe, на име гаранције за добро извршење посла. 
  
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора. 
 
Овлашћујемо ______________________, као Повериоца, да попуни меницу на износ од 
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а  за партију  ____   и да безусловно и 
неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима може 
извршити наплату са свих рачуна Дужника, а у корист повериоца „PRIVREDNO DRUŠTVO 
RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“. 
 
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити на терет свих 
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 
на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати  са рачуна. 
 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
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Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања 
нових правних субјеката од стране Дужника. 
 
 
Меница је потписана од стране  овлашћеног лица за заступање 
______________________(име  и  презиме)  чији  се  потпис налази  у картону депонованих 
потписа код наведене банке.    
 
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 
 
Поверилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у свим ситацијама када 
Дужник/Продавац не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен као 
што  је: неизвршење обавеза, делимично извршењеуговорних обавеза, кашњење у 
извршењу уговора не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као 
подизвођача лица које није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које се 
дужник као понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује. 

 

Датум издавања овлашћења  

            М.П. 

Дужник – издавалац менице 

 
 

 

 

 

Менично овлашћење-писмо са средством финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла предаје понуђач у тренутку закључења уговора  за сваку партију појединачно и 
мора да буде потписано од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа. 
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МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

На основу Закона о меници, тачака 1,2 и 6 Одлуке о облику и садржини и начину 
коришћењу јединствених инструмената платног промета: 

ДУЖНИК:  
Матични број:  
ПИБ:  
Текући рачун:  

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 

Корисник:   „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“  

Адреса: Бранка Радичевића 9, 34000 Крагујева (Поверилац)  

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену  меницу, серије                                            и 
овлашћујемо  ______________________________, као повериоца, да предату меницу 
може попунити на износ од 10% од укупне вредности  уговора без ПДВ-а за партију  
________, поднете у поступку јавне набавке ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисионe 
опремe, на име гаранције за  отклањање грешака у гарантном року. 

Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора. 

Овлашћујемо ______________________, као Повериоца, да попуни меницу на износ од 
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а  за партију  ____   и да безусловно и 
неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима може 
извршити наплату са свих рачуна Дужника, а у корист повериоца „PRIVREDNO DRUŠTVO 
RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“. 

Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити на терет свих 
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 
на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати  са рачуна. 

ОБРАЗАЦ БР.8 
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Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања 
нових правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране  овлашћеног лица за заступање 

______________________(име  и  презиме)  чији  се  потпис налази  у картону депонованих 
потписа код наведене банке.    

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Поверилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у свим ситацијама када 
Продавац/Дужник не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року. 

 

Датум издавања овлашћења  

            М.П. 

Дужник – издавалац менице 

 
 

 

 

Менично овлашћење-писмо са средством финансијског обезбеђења за отклањање 
грешака у карантом року предаје понуђач-продавац у тренутку потписивања Записника о 
комплетном извршењу посла, за сваку партију појединачно и мора да буде потписано од 
стране лица које је наведено у картону депонованих потписа 
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ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА  
Назив наручиоца:   
Седиште: 
Матични број: 
Порески идентификациони број: 
Телефон:  
 
На основу члана 76. став 2.  Закона о јавним набавкама корисник услуга / референтни 
наручилац издаје   

П О Т В Р Д У 
 

Да је понуђач _________________________________________________ 
        Назив и седиште понуђача 
 
у претходне три године (2015, 2016 и 2017) извршио 
продају_____________________________ опреме, квалитетно и у складу са одредбама 
уговора, у укупној вредности (без ПДВ-а) 
___________________________________________________________________________ 

(уписати фактурисану вредност) 
 

Укупна вредност у 2015. години Укупна вредност у 2016. години Укупна вредност у 2017. години 

 
 
 

 
 

 
  У К У П Н О : 
   (2015. +2016.+2017. год) 

 
Потврда се издаје на захтев понуђача: 
__________________________________________________________________________ 
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и 
емисионе опреме и у друге сврхе се не може користити. 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 
 

                                                            М.П.                       Потпис овлашћеног лица 
Место ____________________ 
Датум ____________________ 
                                                                                             ________________________________ 

НАПОМЕНА: Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака. 

ОБРАЗАЦ БР.9 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисиона опрема  

ПАРТИЈА 1 

 

 
Закључен у Крагујевац, дана  ___ . ___ . 2018.  године, између уговорних страна: 

„PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“,ул. Бранка 
Радичевића 9, 34000 Крагујевац,  коју заступа в.д. директор Јелена Вуковић (у даљем 
тексту  Купац) ПИБ: 101578513, Матични број: 06875793, с једне стране  

и 

......................................................................................................................................................са 
седиштем у ............................................, улица ................................................................... ,   
кога заступа  ................................................................................................................................ ,  
ПИБ:.........................,  матични број:  ..................................... ., по величини разврстан 
______________(микор, мало, средње, велико правно лице или предузетник) (у даљем 
тексту Продавац). 

Продвац наступа са подизвођачем/ групом понуђача: 
......................................................................................................................................................са 
седиштем у ............................................, улица ................................................................... ,   
кога заступа  ................................................................................................................................,  
ПИБ:.........................,  матични број:  ..................................... ., по величини разврстан 
______________(микро, мало, средње, велико правно лице или предузетник). 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу         %. 

 
......................................................................................................................................................са 
седиштем у ............................................, улица ................................................................... ,   
кога заступа  ................................................................................................................................, 
ПИБ:.........................,  матични број:  ..................................... ., по величини разврстан 
______________(микор, мало, средње, велико правно лице или предузетник). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу         %. 
 
 

ОБРАЗАЦ БР.10 
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Уговорне стране констатују:  
 
- Да је Купац, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке 
добара, ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисиона опрема , обликоване у две партије  
 
- да је Продавац доставио Понуду бр. …………..од ………….2018.године, за партију 1- 
Аудио, видео, телевизијска опрема, која је заведена код Купца под бројем 
………………..од ………...2018. године (у даљем тексту: Понуда) и Техничке 
карактеристике (Спецификације) (у даљем тексту: Спецификација), који су дати у прилогу 
и чине саставни део овог уговора. 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 
Продавац се обавезује да за рачун Купца изврши набавку, испоруку и уградњу аудио, 
видео и телевизијске опреме, а у свему према  условима  и  опису  усвојене  понуде  
извршиоца услуге бр.…………………………. од …………………..године, која је саставни 
део уговора и по којој је додељен овај   уговор у спроведеном поступку јавне набавке ПП 
ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисиона опрема, за Партију 1 - Аудио, видео, телевизијска 
опрема, а у свему у складу са Техничком спецификацијом и Понудом које су саставни део 
овог уговора по предметној набавци. 
 
 

ЦЕНА  
Члан 2. 

 
Укупна вредност опреме из члана 1. овог уговора износи ……………………………………   
динара без ПДВ-, односно  ………………………………. динара са ПДВ-ом. 
 
Цена мора бити изражена у динарима и укључује испоруку, уградњу, монтажу, пуштање у 
рад, царину и све друге зависне и пратеће трошкове.  
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Образац понуде са обрасцем структуре цена је састави део уговора.  
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НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Члан 3. 

 

Купац се обавезује да уговорену цену плаћа Продавцу:  

(уколико понуђач не тражи аванс) 

Купац се обавезује да накнаду за испоручена добра из члана 1. овог уговора плати у року 
од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.  

Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Наручиоца, 
извршиће пријем опреме о чему ће бити сачињен Записник о комплетном извршењу 
посла, који ће бити потписан од стране чланова Комисије за квалитативни и 
квантитативни пријем и овлашћеног представника Понуђача. Записник о комплетном 
извршењу посла, оверен печатом Понуђача и отпремница представљају основ за 
испостављање рачуна на фактурну адресу. 

 

 (уколико понуђач тражи аванс) 

- авансном уплатом, у износу аванса од ________% од уговорене вредности без ПДВ-а 
(максимум 40% од уговорене вредности), у року од максимум 7 дана од дана достављања 
предрачуна за аванс и средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса, a остатак у 
року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања рачуна, а на основу 
потписаног Записника о комплетном извршењу посла. 
 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПРОДАВЦА 

Члан 4. 
 

Обавезе продавца су: 
 

 Продавац се обавезује да испоручи и угради опрему према квалитету и 
карактеристикама, који су одређени у Понуди и Спецификацији, према спецификацији и 
техничким карактеристикама 

 Опрема која се испоручује мора бити оригинална и нова. 
 Да обезбеди одговарајући кадровски и технички капацитет за извршење уговорених 

обавеза; 
 Да испоруку и уградњу усклади са  Купцем и за то одреди Представника; 
 У случају да Продавац ангажује подизвођача: 

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају 
поверавања појединих обавеза подизвођачу: 
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"___________________________" из _______________, улица _________________ број ___, 

"___________________________" из _______________, улица _________________ број ___, 

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: 
_____________________________________________________________________ 

Члан 5. 
 

Гарантни рок за испоручену опрему у складу са гаранцијом произвођача опреме , ______ 
месеци и важи од дана потписивања Записника о комплетном извршењу посла (минимум 
24 месеца).  
Продавац је у обавези да уз опрему достави гарантни лист оверен печатом са следећим 
подацима:  
- серијски број уређаја на која се гарантни лист односи;  
- дужину гарантног рока;  
- адресу/е сервиса и контакт телефон за пријаву квара, доступан у временском периоду 
од од __:__ до ___:___ сати. Радни дани су од понедељка до петка, изузев државних 
празника.  
Гарантни рок за инсталацију система и интеграцију са постојећим системом je _____ 
месеци и важи од дана пуштања опреме у рад, односно потписивања Записника о 
комплетном извршењу посла (минимум 24 (двадесетчетири)). 
 
 

ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
 
 

Члан 6. 
 
Примопредаја и уградња опреме се врши у просторијама наручиоца на адреси ТПЦ 
Раднички улица 27. март 19/2, 34000 Крагујевац, уз пратећу робну документацију 
Рачун/Отпремницу и спецификацију, радним данима, у термину по договору Купца и 
Продавца, дефинисаном у писаном захтеву Купца (e-mail). Уколико се констатује да 
испорука није комплетна или да одступа од Спецификације наручене робе, Понуђач је 
дужан да преузме неодговарајућу робу и испоручи одговарајућу робу у року од 15 дана, 
без зарачунавања трошкова, до одредишта Наручиоца. 
 
У случају видљивих недостатака, Купац неће примити опрему, a Рекламациони записник 
робе ће доставити Продавцу, по утврђивању недостатака. Уколико се приликом 
примопредаје робе утврди да није испоручен бренд за који је понуђач доставио 
Сертификат или навео у техничкој спецификацији, Наручилац ће Понуђачу вратити 
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испоручену количину уз писмену рекламацију и захтевати поновну испоруку у накнадном 
року. 
 
Продавац се обавезује да по пријему Рекламационог записника (е-mail), а најкасније у 
року за испоруку, односно у року за уградњу, монтажу и пуштање у рад, испоручи 
монтира инсталира и пусти у рад опрему, у складу са Понудом и овим уговором. 
 
 
 

Члан 7. 

У случају видљивих недостатака који нису били уочени приликом пријема опреме, Купац 
ће рекламацију са рекламационим записником доставити Продавцу по утврђивању 
недостатака, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема опреме.  

Продавац се обавезује да ће, уколико се рекламација односи на функционалност опреме, 
отклонити недостатак на стручан начин, о свом трошку, у року од 15 (петнаест) дана од 
дана пријема рекламације са Рекламационим записником. Уколико се рекламација 
односи на оштећење, опрема ће бити замењена исправном у року од 8 (осам) дана. 

 

Члан 8. 

За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема 
опреме, Купац ће рекламацију са Рекламационим записником доставити Продавцу 
најкасније у року од 15 (петнаест) дана по утврђивању недостатака.  

Продавац се обавезује да најкасније у року од 8 (осам) дана по пријему рекламације 
отклони недостатке или опрему са недостацима замени исправном. 

 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ КУПЦА 

 

Члан 9. 
Обавезе Купца су: 
 
 Да изврши демонтажу постојеће опреме; 
 Да усклади по договору са Продавцем примопредају и уградњу опреме; 
 Да оформи Комисију за квалитативни и квантитативни пријем; 
 Да у случају било каквих измена и допуна благовремено обавести Продавца. 
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   
 

Члан 10. 

Продавац се обавезује да на име гаранције за добро извршење посла, приликом 
потписивања уговора   Купцу преда  1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, 
без означења доспелости и меничне своте, као гаранцију за добро извршење посла 
(уредно извршење својих обавеза).  Истовремено са предајом менице, обавезује се да 
преда  менично писмо (овлашћење) за Купца, да  Купац може попунити меницу на износ 
од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а  у случају неуредног извршења 
обавеза од стране Продавца, са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, 
копију картона депонованих потписа овлашћених лица - оверену од стране банке и 
Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке.  

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране истог лица које 
је наведено у картону депонованих потписа. Добро извршење посла подразумева 
поштовање свих уговорених обавеза на начин и у року како су уговорене.  

Купац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситуацијама када 
Продавац не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен као што  
је: неизвршење уговорних обавеза, делимично извршење уговорних обавеза, кашњење 
у извршењу уговора не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као 
подизвођача лица које није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које 
се дужник као понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује.. 
Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је 
понуђа у целости испунио своју обезбеђену обавезу, односно ако су утрошена средства 
планирану за ову набавку. 
 
Продавац се обавезује да у тренутку потписивања Записника о квалитативном пријему 
робе, достави сопствену бланко меницу као гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана 
оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити 
достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име отклањања 
недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
уговора (без обрачунатог ПДВ-а) са роком важности 30 дана дужим од уговореног 
гарантног рока, утврђеног на основу потписаног Записника о комплетном извршењу 
посла и потврду о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ да је меница 
регистрована). Уз меницу мора бити достављена копија овереног ОП обрасца и копија 
картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање 
менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и 
меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са 
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картона депонованих потписа.  
Купац ће бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року уновчити у случају 
да Продавац не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року.  
По извршењу уговорних обавеза, средство финансијског обезбеђења за отклањање 
недостатака у гарантном року ће бити враћено, на захтев Продавца. 
 
Продавац који је захтевао аванс обавезује се обавезује се да у року од 15 (петнаест) дана 
од дана закључења Уговора достави купцу безусловну, на први позив плативу банкарску 
гаранцију, као гаранцију за повраћај аванса, у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, са 
роком важења најмање до правдања аванса.  

Банкарска гаранција мора бити насловљена на „PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA 
KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“, као корисника исте. 

Купац ће банкарску гаранцију за повраћај аванса уновчити у случају да понуђач не изврши 
своје уговорене обавезе или их изврши делимично, у вредности плаћеног аванса.  

По извршењу уговорних обавеза продавца, средство финансијског обезбеђења за 
повраћај аванса ће бити враћено, на захтев продавца. 

 

РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА   
Члан 11. 

 

Продавац се обавезује да комплетну испоруку изврши у року од ……………….. дана од 
дана достављања писаног захтева Купца (e-mail,), а на основу закљученог уговора 
(максимум 45 (четрдесетпет) дана).  

Продавац се обавезује да испоручи добра у свему под условима из конкурсне 
документације, прихваћене понуде и техничке спецификациjе, као и да по уградњи 
обезбеди обуку за коришћење уграђених добара и одржавање исте. Приликом 
примопредаје Продавац је у обавези да достави спецификацију понуђених добара, као и 
инструкције за употребу и одржавање. 

Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Купца, извршиће 
пријем опреме о чему ће бити сачињен Записник о комплетном извршењу посла, који ће 
бити потписан од стране чланова Комисије за квалитативни и квантитативни пријем и 
овлашћеног представника Продавца. Записник, оверен печатом Продавца и отпремница 
представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу.  

У Записнику се констатује да је испоручена опрема у свему у складу са захтеваним 
техничким карактеристикама, да је достављен гарантни лист и изјава да се гаранција 
односи на све резервне делове опреме. 
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РАСКИД УГОВОРА  
Члан 12. 

 
Овај Уговор се може раскинути споразумно или једнострано уз писани отказни рок од 
15 дана. 
Уколико једна од уговорних страна не извршава уговором преузете обавезе или их не 
извршава благовремено друга уговорна страна може да раскине овај уговор и има 
право да тражи накнаду штете због неиспуњења, односно неблаговременог испуњења 
уговорних обавеза. 
Уговор се може раскинути и у другим случајевима предвиђеним законом. 
 
 

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ   
Члан 13. 

 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 
Уговор производи правно дејство од дана његовог потписивања од стране овлашћених 
представника обе уговорне стране и важи до потпуног испуњења уговорних обавеза обе 
уговорне стране. 
 

Члан 14. 

Уколико наступи околност да се део уговора реализује у 2019. години, реализација 
уговора зависиће од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује 
буџет за 2019. годину. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 15. 
 

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су 
сагласне да настали спор реше споразумом. 
Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног суда у 
Крагујевцу. 
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона  о 
облигационим односима. 
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Члан 16. 
 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 
 
 

Продавац                                     М.П. М.П.                                                  Купац

_______________________________ 

                                                                                                           

________________________________ 

в.д. директор Јелена Вуковић 

 
Упутство понуђачима: 

Понуђач, овлашћени члан групе у случају подношења заједничке понуде дужан је да овери 
печатом и потписом модел уговора , чиме се  саглашава  са одредбама уговора на основу 
којег ће реализовати јавну набавку.  
Наручилац ће понуђачу који је доставио прихватљиву и најповољнију понуду доставити 
на оверу и потпис попуњен уговор, на основу података датих у Обрасцу понуде. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисиона опрема 

ПАРТИЈА 2 

 

 
Закључен у Крагујевац, дана  ___ . ___ . 2018.  године, између уговорних страна: 

„PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC“,ул. Бранка 
Радичевића 9, 34000 Крагујевац,  коју заступа в.д. директор Јелена Вуковић (у даљем 
тексту  Купац) ПИБ: 101578513, Матични број: 06875793, с једне стране  

и 

......................................................................................................................................................са 
седиштем у ............................................, улица ................................................................... ,   
кога заступа  ................................................................................................................................ ,  
ПИБ:.........................,  матични број:  ..................................... ., по величини разврстан 
______________(микор, мало, средње, велико правно лице или предузетник) (у даљем 
тексту Продавац). 

Продавац наступа са подизвођачем/ групом понуђача: 

 
......................................................................................................................................................са 
седиштем у ............................................, улица ................................................................... ,   
кога заступа  ................................................................................................................................,  
ПИБ:.........................,  матични број:  ..................................... ., по величини разврстан 
______________(микор, мало, средње, велико правно лице или предузетник). 

 
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу         %. 

 
......................................................................................................................................................са 
седиштем у ............................................, улица ................................................................... ,   
кога заступа  ................................................................................................................................, 
ПИБ:.........................,  матични број:  ..................................... ., по величини разврстан 
______________(микор, мало, средње, велико правно лице или предузетник). 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу         %. 
 
 

ОБРАЗАЦ БР.10 
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Уговорне стране констатују:  
- Да је Купац, у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке 
добара, ПП ЈН 1.1.5/2018– аудио, видео и емисиона опрема , обликоване у две партије  
 
- да је Продавац доставио Понуду бр. …………..од ………….2018.године, за партију 2-
радио предајник , која је заведена код Купца под бројем ………………..од ………...2018. 
године (у даљем тексту: Понуда) и Техничке карактеристике (Спецификације) (у даљем 
тексту: Спецификација), који су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

 
Продавац се обавезује да за рачун купца изврши набавку, испоруку опреме- радио 
предајникa, а у свему према  условима  и  опису  усвојене  понуде  извршиоца услуге 
бр.…………………………. од …………………..године, која је саставни део уговора и по 
којој је додељен овај   уговор у спроведеном поступку јавне набавке ПП ЈН 1.1.5/2018– 
аудио, видео и емисиона опрема, за Партију 2 - Радио предајник, а у свему у складу са 
Техничком спецификацијом и Понудом које су саставни део овог уговора по предметној 
набавци. 
 
 

ЦЕНА  
Члан 2. 

 
Укупна вредност опреме из члана 1. овог уговора износи ……………………………………   
динара без ПДВ-, односно  ………………………………. динара са ПДВ-ом. 
 
Цена мора бити изражена у динарима и укључује испоруку, царину и све друге зависне и 
пратеће трошкове.  
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Образац понуде са обрасцем структуре цена је састави део уговора.  
 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Члан 3. 

Купац се обавезује да уговорену цену плаћа Продавцу:  
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Купац се обавезује да накнаду за испоручена добра из члана 1. овог уговора плати у року 
од 45 дана од дана пријема исправног рачуна.  

Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Наручиоца, 
извршиће пријем опреме о чему ће бити сачињен Записник о комплетном извршењу 
посла, који ће бити потписан од стране чланова Комисије за квалитативни и 
квантитативни пријем и овлашћеног представника Понуђача. Записник, оверен печатом 
Понуђача и отпремница представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу. 
 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПРОДАВЦА 

Члан 4. 
 

Обавезе продавца су: 
 

 Продавац се обавезује да испоручи опрему према квалитету и карактеристикама, који су 
одређени у Понуди и Спецификацији, према спецификацији и техничким 
карактеристикама 

 Опрема која се испоручује мора бити оригинална и нова. 
 Да обезбеди одговарајући кадровски и технички капацитет за извршење уговорених 

обавеза; 
 Да испоруку усклади са  Купцем и за то одреди Представника; 
 У случају да Продавац ангажује подизвођача: 

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у случају 
поверавања појединих обавеза подизвођачу: 

"___________________________" из _______________, улица _________________ број ___, 

"___________________________" из _______________, улица _________________ број ___, 

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: 
_____________________________________________________________________ 

 

Члан 5. 
 

Гарантни рок за испоручену опрему у складу са гаранцијом произвођача опреме , ______ 
месеци и важи од дана потписивања Записника о комплетном извршењу посла (минимум 
24 месеца).  
Продавац је у обавези да уз опрему достави гарантни лист оверен печатом са следећим 
подацима:  
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- серијски број уређаја на која се гарантни лист односи;  
- дужину гарантног рока;  
- адресу/е сервиса и контакт телефон за пријаву квара, доступан у временском периоду 
од од __:__ до ___:___ сати. Радни дани су од понедељка до петка, изузев државних 
празника. 
 
 

ПРИЈЕМ ДОБАРА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 
 

Члан 6. 
 
Примопредаја опреме се врши у просторијама наручиоца на адреси ТПЦ Раднички улица 
27. март 19/2, 34000 Крагујевац, уз пратећу робну документацију Рачун/Отпремницу и 
спецификацију, радним данима, у термину по договору Купца и Продавца, дефинисаном 
у писаном захтеву Купца (e-mail). Уколико се констатује да испорука није комплетна или 
да одступа од Спецификације наручене робе, Понуђач/Продавац је дужан да преузме 
неодговарајућу робу и испоручи одговарајућу робу у року од 15 дана, без зарачунавања 
трошкова, до одредишта Наручиоца. 
 
У случају видљивих недостатака, Купац неће примити опрему, a Рекламациони записник 
робе ће доставити Продавцу, по утврђивању недостатака. Уколико се приликом 
примопредаје робе утврди да није испоручен бренд за који је понуђач доставио 
Сертификат или навео у техничкој спецификацији, Наручилац ће Понуђачу вратити 
испоручену количину уз писмену рекламацију и захтевати поновну испоруку у накнадном 
року. 
 
Продавац се обавезује да по пријему Рекламационог записника (е-mail), а најкасније у 
року за испоруку, односно у року за уградњу, монтажу и пуштање у рад, испоручи 
монтира инсталира и пусти у рад опрему, у складу са Понудом и овим уговором. 
 
 

Члан 7. 

У случају видљивих недостатака који нису били уочени приликом пријема опреме, Купац 
ће рекламацију са рекламационим записником доставити Продавцу по утврђивању 
недостатака, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема опреме.  

Продавац се обавезује да ће, уколико се рекламација односи на функционалност опреме, 
отклонити недостатак на стручан начин, о свом трошку, у року од 15 (петнаест) дана од 
дана пријема рекламације са Рекламационим записником. Уколико се рекламација 
односи на оштећење, опрема ће бити замењена исправном у року од 8 (осам) дана. 
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Члан 8. 

За све уочене недостатке – скривене мане, који нису били видљиви у моменту пријема 
опреме, Купац ће рекламацију са Рекламационим записником доставити Продавцу 
најкасније у року од 15 (петнаест) дана по утврђивању недостатака.  

Продавац се обавезује да најкасније у року од 8 (осам) дана по пријему рекламације 
отклони недостатке или опрему са недостацима замени исправном. 

 

ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ КУПЦА 

Члан 9. 
Обавезе Купца су: 
 
 Да усклади по договору са Продавцем примопредају опреме; 
 Да оформи Комисију за квалитативни и квантитативни пријем; 
 Да у случају било каквих измена и допуна благовремено обавести Продавца. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА   
 

Члан 10. 

Продавац се обавезује да на име гаранције за добро извршење посла, приликом 
потписивања уговора   Купцу преда  1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, 
без означења доспелости и меничне своте, као гаранцију за добро извршење посла 
(уредно извршење својих обавеза).  Истовремено са предајом менице, обавезује се да 
преда  менично писмо (овлашћење) за Купца, да Купац- поверилац може попунити 
меницу на износ од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а  у случају неуредног 
извршења обавеза од стране продавца, са роком важења 30 дана дужим од рока 
важења уговора, копију картона депонованих потписа овлашћених лица - оверену од 
стране банке и Захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке.  

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране истог лица које 
је наведено у картону депонованих потписа. Добро извршење посла подразумева 
поштовање свих уговорених обавеза на начин и у року како су уговорене.  

Купац има право да наплати меницу за добро извршење посла у свим ситуацијама када 
Продавац не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен као што  
је: неизвршење уговорних обавеза, делимично извршење уговорних обавеза, кашњење 
у извршењу уговора не решавање рекламација у уговореном року, ангажовање као 
подизвођача лица које није навео у понуди, као и било које друго непоступање на које 
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се дужник као понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује.. 
Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је 
понуђа у целости испунио своју обезбеђену обавезу, односно ако су утрошена средства 
планирану за ову набавку. 
 
Продавац се обавезује да у тренутку потписивања Записника о комплетном извршењу 
посла, достави сопствену бланко меницу као гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана 
оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити 
достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име отклањања 
недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
уговора (без обрачунатог ПДВ-а) са роком важности 30 дана дужим од уговореног 
гарантног рока, утврђеног на основу потписаног Записника о комплетном извршењу 
посла и потврду о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ да је меница 
регистрована). Уз меницу мора бити достављена копија овереног ОП обрасца и копија 
картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање 
менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и 
меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са 
картона депонованих потписа.  
Купац ће бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року уновчити у случају 
да Продавац не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року.  
По извршењу уговорних обавеза, средство финансијског обезбеђења за отклањање 
недостатака у гарантном року ће бити враћено, на захтев Продавца. 
 
 

РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА   
Члан 11. 

 
 

Продавац се обавезује да испоруку изврши у року од ……………….. дана од дана 
достављања писаног захтева Купца (e-mail,), а на основу закљученог уговора (максимум 
45 (четрдесетпет) дана).  

 

Продавац се обавезује да испоручи добра у свему под условима из конкурсне 
документације, прихваћене понуде и техничке спецификациjе, као и да по уградњи 
обезбеди обуку за коришћење уграђених добара и одржавање исте. Приликом 
примопредаје Продавац је у обавези да достави спецификацију понуђених добара, као и 
инструкције за употребу и одржавање. 
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Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Купца, извршиће 
пријем опреме о чему ће бити сачињен Записник о комплетном извршењу посла, који ће 
бити потписан од стране чланова Комисије за квалитативни и квантитативни пријем и 
овлашћеног представника Продавца. Записник, оверен печатом Продавца и отпремница 
представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу.  

У Записнику се констатује да је испоручена опрема у свему у складу са захтеваним 
техничким карактеристикама, да је достављен гарантни лист и изјава да се гаранција 
односи на све резервне делове опреме. 

 

РАСКИД УГОВОРА  
Члан 12. 

 
Овај Уговор се може раскинути споразумно или једнострано уз писани отказни рок од 
15 дана. 
Уколико једна од уговорних страна не извршава уговором преузете обавезе или их не 
извршава благовремено друга уговорна страна може да раскине овај уговор и има 
право да тражи накнаду штете због неиспуњења, односно неблаговременог испуњења 
уговорних обавеза. 
Уговор се може раскинути и у другим случајевима предвиђеним законом. 
 
 

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ   
Члан 13. 

 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 
Уговор производи правно дејство од дана његовог потписивања од стране овлашћених 
представника обе уговорне стране и важи до потпуног испуњења уговорних обавеза обе 
уговорне стране. 
 
 

Члан 14. 

Уколико наступи околност да се део уговора реализује у 2019. години, реализација 
уговора зависиће од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује 
буџет за 2019. годину. У супротном, уговор престаје да важи, без накнаде штете због 
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
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Члан 15. 
 

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су 
сагласне да настали спор реше споразумом. 
Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног суда у 
Крагујевцу. 
На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе Закона  о 
облигационим односима. 

 
Члан 16. 

 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 
 
 

Продавац                                     М.П. М.П.                                                  Купац

_______________________________ 

                                                                                                           

________________________________ 

в.д. директор Јелена Вуковић 

 
 
Упутство понуђачима: 

Понуђач, овлашћени члан групе у случају подношења заједничке понуде дужан је да овери 
печатом и потписом модел уговора , чиме се  саглашава  са одредбама уговора на основу 
којег ће реализовати јавну набавку.  

Наручилац ће понуђачу који је доставио прихватљиву и најповољнију понуду доставити 
на оверу и потпис попуњен уговор, на основу података датих у Обрасцу понуде. 
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7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕН 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Уколико су поједини докази на страном језику понуђачи су уз понуду у обавези да 
приложе и превод на српски језик. 

 

2. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА, ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Понуда мора бити припремљена и поднета у складу са позивом за подношење понуда и 
Конкурсном документацијом. 

Понуда се подноси непосредно, у затвореној коверти или кутији (затвореној на начин да 
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају). 

Понуда се подноси непосредно,  у затвореној  коверти или кутији (затвореној на начин да 
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају) на 
адресу наручиоца PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO 
KRAGUJEVAC, на адреси ТПЦ Раднички, улица 27. март 19/2, 34000 Крагујевац, са 
назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку  ПП ЈН 1.1.5/2018 -  аудио, видео и емисиона опрема, 
ПП ЈН 1.1.5/2018 за партију ______ - НЕ ОТВАРАТИ".  

На полеђини коверте назначити назив и  адресу понуђача, телефон и особу за контакт. 

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне  
наручиоцу до назначеног термина. 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. 

Рок за подношење понуда: понуда мора бити примљена од стане наручиоца  најкасније  
до 15.03.2018.године, до 11 часова у просторијама наручиоца PRIVREDNO DRUŠTVO 
RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC, на адреси ТПЦ Раднички, улица 27. 
март 19/2, 34000 Крагујевац. 

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 
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приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду о пријему понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и тачно 
време пријема понуде. 

Понуде које су поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се 
неблаговременим и биће, по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене 
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Јавно отварање понуда обавиће комисија наручиоца у просторијама PRIVREDNO 
DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC на адреси Бранка 
Радичевића 9, на другом спрату у редакцији радија, 34000 Крагујевац, на дан истека 
рока за подношење понуда, односно 23.03.2018.године, са почетком у 11:30 часова. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка је обликована у две  партије: 

 Партија 1  - Аудио видео телевизијска опрема  
Процењена вредност за парију 1: 8.882.284,00 динара без ПДВ- 

 Партија 2 - Радио предајник 
Процењена вредност за парију 2: 205.940,00 динара без ПДВ-а 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама у било ком смислу нису дозвољене. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на начин који је одређен у конкурсној документацији за подношење понуде у смислу 
члана 87. став 6. Закона. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 

Писано обавештење о измени, допуни или опозиву понуде понуђач доставља непосредно 
или путем поште на адресу:  PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO 
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KRAGUJEVAC, на адреси ТПЦ Раднички улица 27. март 19/2, 34000 Крагујевац, са 
назнаком: 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

 

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално или као заједничку понуду, са ангажовањем подизвођача или не. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу  који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача, понуђач је дужан да наведе у обрасцу општи подаци о 
понуђачу/члану групе/понуђачу. 

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 обавезних  услова 
који су наведени у  конкурсној документацији ,у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

 
„Измена/ допуна/ опозив понуде за јавну набавку- аудио, видео и емисионе опреме, ЗА 

ПАРТИЈУ/Е _____________, ПП ЈН 1.1.5/2018 -  НЕ ОТВАРАТИ  
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Наручилац не дозвољава пренос доспелих потраживања директно подизвођачу у смислу 
члана 80. став 9. Закона о јавним набавкамa. 

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) и 2) 
Закона и то податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и захтеваним 
техничким карактеристикама. 

Наручилац ће пружене услуге платити у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
фактуре. 

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. 

Рок извршења у року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења уговора. 
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Место извршења у просторијама наручиоца на адреси ТПЦ Раднички улица 27. март 19/2, 
34000 Крагујевац. 

8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ И 
НАЧИН ПРОМЕНЕ УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.Понуђач је дужан да у 
обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, а која укључује и 
све зависне трошкове који прате извршење набавке. 

9. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, сходно члану 92. став 1. 
ЗЈН. 9.2. Уколико Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је 
да од Понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним сходно члану 92. став 3. ЗЈН. 

За одговор из тачке 9.2 Наручилац ће понуђачу оставити рок од 3 дана од дана пријема 
захтева, за достављање разјашњења. 

Наручилац је дужан да по добијању образложења из претходне тачке, провери  
меродавне саставне елементе понуде. 

10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

Понуђач у понуди  доставља  регистровану бланко сопствену меницу са меничним 
овлашћењем (образац бр. 6)  за сваку партију појединачно, којим овлашћује да 
Наручилац може меницу попунити на износ од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а 
за партију коју подноси понуду. Уз меницу и менично овлашћење, понуђач је дужан да 
достави  картон депонованих потписа овлашћених лица и доказ да је меница 
регистрована . Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде важи колико и 
рок важења понуде.  

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је 
наведено у картону депонованих потписа и морају бити оверени печатом понуђача.  

У конкурсној документацији је дат образац меничног овлашћење – ОБРАЗАЦ БР. 6 

 У случају да понуђач не попуни серијски број менице у обрасцу меничног писма - 
овлашћења за озбиљност понуде, понуда неће бити одбијена као неприхватљива али 
наручилац задржава право да у случају да дође до наплате менице, на овлашћењу попуни 
серијски број исте. Уколико понуђач у понуди достави оштећену меницу (захефтану за 
менично овлашћење, пробушену бушачем, поцепану), попуњену, неоверену и 
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непотписану, потписану од стране лица које није наведено у картону депонованих 
потписа, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може да реализује 
достављену меницу за озбиљност понуде уколико понуђач: - повуче своју понуду после 
отварања понуде, или - одбије да закључи уговор након што понуда понуђача буде 
изабрана или - не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од 
дана када му је достављен уговор на потписивање  или   не достави средство обезбеђења 
за добро извршење посла на начин како је предвиђено моделом уговора. 

Понуђачи који су доставили понуду по предметној набавци, осим изабраног понуђача, су 
у обавези да у року од 10 дана од правоснажности Одлуке наручиоца, преузму средство 
обезбеђења за озбиљност понуде. 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

Понуђач – продавац се обавезује да на име гаранције за добро извршење посла, 
приликом потписивања уговора  за сваку партију појединачно Наручиоцу-Купцу  преда по 
1 (једну) потписану и оверену сопствену меницу, без означења доспелости и меничне 
своте, као гаранцију за добро извршење посла (уредно извршење својих обавеза) .  
Истовремено са предајом менице, обавезује се да преда  менично писмо (овлашћење) за 
Наручиоца-Повериоца, да може попунити меницу на износ од 10% од укупно уговорене 
вредности без ПДВ-а  у случају неуредног извршења обавеза од стране купца-дужника, са 
роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, копију картона депонованих 
потписа овлашћених лица - оверену од стране банке и Захтев за регистрацију менице 
оверен од стране пословне банке. Меница и менично писмо-овлашћење морају бити 
потписани од стране истог лица које је наведено у картону депонованих потписа. Добро 
извршење посла подразумева поштовање свих уговорених обавеза на начин и у року 
како су уговорене. Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла у 
свим ситацијама када Понуђач не поштује све уговорне обавезе на начин и у року који је 
уговорен као што  је: неизвршење угворних обавеза, делимично извршење уговорних 
обавеза, кашњење у извршењу не решавање рекламација у уговореном року, 
ангажовање као подизвођача лица које није навео у понуди, као и било које друго 
непоступање на које се дужник као понуђач коме је додељен уговор, уговором обавезује. 

 
Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац-Купац је дужан да након истека 
рока важења меничног овлашћења, без одлагања, меницу вратиПонуђачу-Продавцу на 
његов захтев. 
 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОДКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ 
РОКУ  

Продавац се обавезује да у тренутку потписивања Записника о комплетном извршењу 
посла, достави једну сопствену бланко меницу као гаранцију за отклањање недостатака у 
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гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана 
оригиналним потписом од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити 
достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име отклањања 
недостатака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
уговора (без обрачунатог ПДВ-а) са роком важности 30 дана дужим од уговореног 
гарантног рока, утврђеног на основу потписаног Записника о комплетном извршењу 
посла и потврду о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ да је меница 
регистрована). Уз меницу мора бити достављена копија овереног ОП обрасца и копија 
картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју Продавац 
наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање 
менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и 
меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са 
картона депонованих потписа.  

Купац ће бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року уновчити у случају 
да Продавац не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року 

 

Наручилац дозвољава аванс за Партију 1 максимално 40% од вредности понуде са ПДВ-
ом, за Партију 2 није дозвољено захтевати аванс. 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА  

Уколико изабрани најповољнији понуђач захтева аванс, обавезује се да у року од 15 
(петнаест) дана од дана закључења Уговора достави безусловну, на први позив плативу 
банкарску гаранцију, као гаранцију за повраћај аванса, у висини плаћеног аванса са ПДВ-
ом, са роком важења најмање до правдања аванса.  

Банкарска гаранција мора бити насловљена на PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA 
KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC, као корисника исте.  

Наручилац ће банкарску гаранцију за повраћај аванса уновчити у случају да понуђач не 
изврши своје уговорене обавезе или их изврши делимично, у вредности плаћеног аванса.  

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за 
повраћај аванса ће бити враћено, на захтев понуђача. 

Све трошкове добијања, продужења и активирања средства обезбеђења сноси Понуђач 
коме је додељен уговор. 



 

105 / 112 

 

 

11. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

Понуђач не може да означи поверљивим следеће податке: -Цене из понуде, опцију 
понуде, рок извршења услуге, услове и начин плаћања и доказе о испуњености услова. 

Податке које сматра поверљивим треба осенчити и написати «поверљиво». 

Наручилац је дужан да одбије давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и 
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 
отварања понуда. Процес оцењивања понуда до момента доношења одлуке сматра се 
поверљивим. 

12. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН заинтересовано лице може у писаном облику тражити 
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 
понуда, на адресу наручиоца  «PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO 
KRAGUJEVAC, на адреси ТПЦ Раднички, улица 27. март 19/2, 34000 Крагујевац, са назнаком 
«За јавну набавку ПП ЈН 1.1.5/2018 - аудио, видео и емисиона опрема», као и електронским 
путем на e-mail  tenderikg@gmail.com, са истом назнаком, у временском интервалу од 8 
до 15 часова (понедељак – петак). Уколико захтев за додатним информацијама и 
појашњењима стигне након ово временског интервала, сматаће се да је код наручиоца 
приспео првог наредног радног дана. Ако захтев буде упућен на дан који је код 
наручиоца одређен као нерадан дан, сматра се да је примљен првог наредног радног 
дана. 

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева. 

Тражење појашњења или додатних инфорамција у вези са припремањем понуда, није 
дозвољено телефонским путем. 
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Уколико наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, Наручилац ће без одлагања измене или допуне објавити на 
Порталу јавних набвки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда. 

По истеку рока за подношење понуда, Наручилац не може да мења, нити да допуњује 
конкурсну документацију. 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

Ради помоћи у прегледу, вредновању и упоређивању понуда, Наручилац може, у складу 
са одредбама чл. 93. став 1. ЗЈН, тражити од сваког понуђача додатна објашњења његове 
понуде, а може да врши контролу и (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 
која је неодговарајућа или неприхватљива, учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не пролази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, таква понуда биће 
оцењена као неприхватљива. 

14. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 
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понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке је 10 (десет) дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

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 захтева из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, 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. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права у којем наводи да ли задржава даље активности или не. 

Одредбама члана 151. ЗЈН одређено је шта захтев за заштиту права садржи. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. став 
1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Сходно одредбама члана 156. ЗЈН, подносилац захтева за заштиту права је дужан да на 
Рачун буџета Републике Србије број: 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 120.000,00 
динара; Шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: ПП ЈН 1.1.5/2018; сврха уплате: ЗЗП, 
PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO KRAGUJEVAC, ПП ЈН 1.1.5/2018; 
Корисник: Буџет Републике Србије. Уз захтев за заштиту права подносилац је дужан да 
приложи доказ о уплати таксе. 

Увид у ближе информације о подношењу захтева за заштиту права и шта се сматра 
доказом о уплату таксе понуђачи могу извршити на сајту Републичке Комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки - http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke- 
administrativne-takse.html. 
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15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач. 

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 обаезбеђења, под условом да је понуђач доставио образац трошкова у својој 
понуди. 

16. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда мора да садржи: 

-Образац општи подаци о понуђачу/члану групе/ подизвођачу за Партију 1 / 2 у зависноти 
на коју партију се подноси понуда 
-Образац понуде  са структуром понуђене цене за Партију 1 / 2 у зависноти на коју партију 
се подноси понуда 
-Образац изјава понуђача/чланова групе о поштовању обавеза из члана 75. Става 2. ЗЈН 
-Образац изјаве о независној понуди  
- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова 
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, менично овлашћење и 
пратећу докуметнацију у складу са захтевима из конкурсне документације 
- Образац потврде о референтим набавкама 
-Модел уговора Партија 1/ Партија 2 у зависноти на коју партију се подноси понуда 
(Понуђачи нису у обавези да попуњавају образац Модел уговора,  већ су у обавези да 
образац модел уговора доставе оверен печатом и потписан, чиме се  саглашавају  са 
одредбама уговора на основу којег ће реализовати јавну набавку) 
-Техничка спецификација - са пратећим доказима- Партија 1/ Партија 2 у зависноти на коју 
партију се подноси понуда 
 
Понуда ће бити одбијена: 

(1) уколико поседује битне недостатке 
(2) уколико није одговарајућа 
(3) уколико ограничава права Наручиоца 
(4) уколико условљава права Наручиоца 
(5) уколико ограничава обавезе понуђача 
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Наручилац може донети Одлуку о додели уговора понуђачу чија понуда садржи 
понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве 
тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од 
процењене вредности јавне набавке. 

Битни недостаци понуде су: 

(1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 
(2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају када су додатни 

услови прописани Конкурсном документацијом) 
(3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 
(4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
(5) уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 
 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све техничке спецификације. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 

17. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. 

Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана 
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 15. 
ЗЈН. 

 

18. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА 

Понуда мора бити достављена на обрасцима из конкурсне документације. 
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Обрасци дати у конкурсној документацији попуњавају се, потписују и оверавају од 
стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног представника понуђача у случају 
подношења заједничке понуде. 

Попуњавање образаца и Модела уговора није дозвољено графитном оловком, 
пенкалом или  фломастером.  Уколико  понуђач  начини  грешку  у  попуњавању  
образаца  датих     у конкурсној документацији, свака исправка (бељење или 
подебљавање бројева и слова) мора бити оверена и парафирана од стране одговорног 
лица понуђача. 

Потписивањем модела уговора понуђач се саглашава са одредбама уговора. Ако 
уговор не буде потписан од стране овлашћеног лица, наручилац ће одбити понуду 
понуђача као неприхватљиву. 

19. ПРИСУСТВОВАЊЕ ЈАВНОМ ОТВАРАЊУ ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача ( заступници понуђача и опуномоћени представници). Предствник понуђача 
који учествује у поступку отварања понуда, је дужан да пре почетка отварања, комисији 
поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања. 
Пуномоћје/овлашћење  на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за 
активно учешће у поступку јавног отварања понуда (давање примедби на поступак 
отварања, потписивање и преузимање Записника по завршеном отварању, итд...) мора 
бити оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
Уколико представник понуђача не достави наведено пуномоћје/овлашћење, представник 
ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествују у поступку 
отварања. 
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се 
као такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош, 
возачка дозвола и др.).Уколико понуђач не достави наведени извода из АПР-а, Комисија 
ће, пре почетка отварања понуда извршити провер уподатка насајту Агенције за 
привредне регистре. 
 

20. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлуку о додели уговора/ обустави поступка наручилац ће донети најкасније у року од 25 
дана од дана отварања понуда. Одлуку о додели уговора/обустави поступка наручилац ће 
објавити на Порталу јавних набавки. 
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21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, 
односно када се стекну услови за закључење уговора. 

Понуђач је дужан да потписани уговор достави наручиоцу у року не дужем од пет дана 
рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити 
уговор о јавној набавци: 

- ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда. 

Уколико понуђач не достави потписан уговор у року не дужем од пет дана рачунајући од 
дана када му је достављен уговор на потписивање сматраће се да је одустао од 
потписивања уговора и наручилац ће уговор доделити следеће рангираног понуђача. 

22. ИЗМЕНЕ ПОДАТАКА КОД ПОНУЂАЧА, ПРЕ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

Уколико након отварања понуда дође до промене у пословном имену понуђача, седишту 
понуђача (улица, број), правној форми, промени генералног директора/директора, 
односно лица које ће потписати Уговор, понуђач мора одмах о томе обавестити 
Наручиоца писаним путем на адресу наручиоца. 

 

23. ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при 
чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00 динара. 

Наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана 
доношења исту објави на Порталу јавних набавки. 
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Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у 
уговору. 

Продавац се обавезује да, у складу са захтевима Наручиоца-Купца, уговорне обавезе 
изврши по ценама из прихваћене понуде, да испоштује непроменљивост укупне понуђене 
(уговорене) цене све до коначне реализације предметне набавке, према датом опису, 
односно садржају понуде, техничке специхикације и потписаног уговора. 

Измена уговора, могућа сходно одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).   

 


