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Општина Бечеј 

Општинска управа Бечеј 
Трг ослобођења 2 

Бечеј 
 

Заводни бр. IV-09-404-63/2018 

Датум 14.11.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 39. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), и члана 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-09-
404-63/2018 од  14.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број IV-
09-404-63/2018 од 14.11.2018. године, припремљена је: 
 

 
 

ККООННККУУРРССННАА  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА  

  
 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Набавка аудио визуелне опреме за потребе Градског позоришта Бечеј 

 

ЈНМВ 63/18 

 
 
 
 
 
 
Датум и време:  

Крајњи рок за достављање понуда:  23.11.2018. до 10:30 

Јавно отварање понуда:  23.11.2018. у  11:00 

 

 
 
 
 

Новембар, 2018. године 
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II                                                    ППООЗЗИИВВ  ЗЗАА  ППООДДННООШШЕЕЊЊЕЕ  ППООННУУДДЕЕ 

1. Наручилац 
Општинска управа општине Бечеј позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу 
понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом. 

2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је – Набавка аудио визуелне за потребе Градског позоришта Бечеј. 

ШШииффрраа  иизз  ооппшшттеегг  ррееччннииккаа  ннааббааввккее  32322000 – мултимедијска опрема. 

3. Подаци о наручиоцу  и врста поступка јавне набавке 
Општинска управа општине Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2, Бечеј (у даљем тексту Наручилац), 
спроводи јавну-  Набавка аудио визуелне опреме за потребе Градског позоришта Бечеј. 
Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са Законом о јавним 
набавкама („Сл гласник РС“ број 68/2015). Предметна јавна набавка се не спроводи по 
партијама. 
Интернет адреса наручиоца: www.becej.rs 
 
4. Рок и начин подношења понуде 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.11.2018. до 
10:30 часова на адресу: Општинска управа општине Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2, 21220 
Бечеј. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу 
ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није примио у року 
одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се 
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део 
понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим 
да ће понуђач на коверти назначити следеће: 

„Понуда за јавну набавку - Набавка аудио визуелне опреме за потребе Градског 

позоришта Бечеј, ЈНМВ бр. 63/18 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи 
свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за 
контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана траком у целину и запечаћена, тако да се 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, чланом 87. став 4. 
Законом о јавним набавкама. 

5. Време и место отварања понуда 
Јавно отварање понуда одржаће се 23.11.2018. у 11:00 часова, на адреси наручиоца. Пре 
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати 
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих 
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

6. Критеријум за оцењивање понуда 
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
 
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде 
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 7 дана од 
дана јавног отварања понуда, и биће објављена у року од 3 дана од дана њеног доношења. 
 
8. Лице за контакт: У периоду одређеном за припрему и достављање понуда, за све додатне 
информације  заинтересовани се могу обратити Јована Топић, е маил jovana.topic@becej.com  
  

http://www.becej.rs/
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II       УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити састављена на српском језику. Техничке спецификације понуђених добара 
могу бити на енглеском језику. 

2. Обавезна садржина понуде 
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

Образац 
бр. 

О б а в е з н и    д о к у м е н т и  

1 
Попуњен образац понуде са техничким спецификацијама и изјавом о 
прихватању услова из конкурсне документације,  

2 
Попуњени, потписани  и оверени општи подаци (за понуђача, подизвођача 
и/или члана групе),  

3 Потписана и оверена Изјава о испуњености обавезних услова услова,  

4 
Докази о испуњености додатних услова, у скаду са захтевима из конкурсне 
документације, 

5 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора,  

6 Попуњен образац изјаве о независној понуди,  

7 Попуњена Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона,  

8 Техничке карактеристике понуђених добара (извод из каталога или сл.) 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте 
потписује и печатом оверава.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији. 

4. Понуда са варијантама 
Забрањено је подношење понуде са варијантама. 

5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

6. Подизвођач 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у 
конкурсној документацији) означи да наступа са подизвођачем. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач 
може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке. 

7. Заједничка понуда 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац 1. у конкурсној 
документацији) представник понуђача ће означити да се ради о  заједничкој понуди.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих 
разлога не одреди другачије. 
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Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 
 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

8. Рок важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена у понуди, укупна и јединична, морају бити исказане у динарим. Јединична цена наведена 
у понуди је  коначна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, 
наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

10. Начин означавања поверљивих података у понуди 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.  
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде. Наручилац ће чувати као 
пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање 
понуда. 

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Понуђач може тражити у писаном облику од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде. 
Питања упутити на адресу: Општинска управа општине Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 , 
уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације - ЈНМВ број 63/18“ или путем мејла сваког радног дана у периоду од 07:00 
до 15:00 часова. 
Уколико захтев за додатним појашњењима конкурсне документације буде достављен наручиоцу 
након истека радног времена назначеног у конкурсној документацији, сматраће се да је исти 
примљен код наручиоца првог наредног радног дана, у складу са начелним ставом Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки са 3. Опште седнице од 14.04.2014. 
године - 13. став (члан 20. ЗЈН/2012). Наручилац је дужан да у року од три дана од дана 
пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки. Комуникација у вези са додатним 
информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чл. 20. ЗЈН. 
 
 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за 
подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

 12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача  после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења 
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши 
и контролу (увид) код понуђача пре доношења одлуке о додели уговора. Уколико наручилац 
оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 
поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као 
и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке 
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У 
случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач 
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не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  

13. Критеријум за избор најповољније понуде 
У предметном поступку јавне набавке критеријум за оцењивање понуде је критеријум 

најниже понуђене цене у складу са чл. 85 Закона. 
 

14. Рок за закључење уговора  
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Уговор 
Наручилац може закључити и пре истека рока за заштиту права уколико је у поступку јавне 
набавке поднета само једна понуда у складу са чланом 112. ЗЈН. Ако понуђач којем је додељен 
уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. Ако је због методологије доделе пондера потребно 
утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну 
оцену понуда и донети одлуку о додели уговора.  
 
15. Закључење уговора 
Потписивање уговора ће се обавити након доношења одлуке о додели уговора и истека рока за 
достављање Захтева за заштиту права понуђача. У случају пријема Захтева за заштиту права 
понуђача од неког учесника у поступку јавне набавке, потписивање уговора ће се обавити 
након добијања правоснажног решења по захтеву.  
 
16. Средства финасијског обезбеђања 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави меницу за озбиљност понуде, меницу за добро 
извршење посла и меницу за отклањање грешака у гарантном року, и то: 
 
Меницу за озбиљност понуде – Понуђач је дужан да, уз понуду, Наручиоцу достави средство 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у виду бланко сопствене менице (оверена 
печатом и потписана од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности понуде без ПДВ-а. 
Понуђач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са 
депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице. Уколико 
је податак о регистрацији менице јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије, 
понуђач није дужан да доставља доказ о регистрацији менице. Средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде мора да важи најмање пет дана дуже од истека рока важења 
понуде. Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Наручилац ће меницу за озбиљност понуде активирати у случају да понуђач чија је понуда 
изабрана као најповољнија опозове или мења своју понуду, уколико одбије да закључи или не 
закључи уговор о јавној набавци, и уколико не поднесе средства обезбеђења за добро 
извршење посла, односно отклањање грешака у гарантном року, у складу са захтевима из 
конкурсне документације. Наручилац ће вратити меницу  за озбиљност понуде понуђачима са 
којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 
Меницу за добро извршење посла - Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом 
закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла, у виду бланко сопствене менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 
лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са меничним 
овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а. Понуђач је обавезан да уз 
средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са депонованим потписима 
овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице. Уколико је податак о 
регистрацији менице јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије, понуђач није 
дужан да доставља доказ о регистрацији менице. Средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла мора да важи најмање пет дана дуже од истека рока за испоруку добара. 
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац 
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може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
Меницу за отклањање грешака у гарантном року - Понуђач коме је додељен уговор је 
дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења 
за отклањање грешака у гарантном року, у виду бланко сопствене менице (оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а. Понуђач 
је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са депонованим 
потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице. Уколико је податак о 
регистрацији менице јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије, понуђач није 
дужан да доставља доказ о регистрацији менице. Средство финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року мора да важи најмање пет дана дуже од истека гарантног 
рока који је дат конкурсном документацијом (најмање 24 месеца). Поднето средство 
финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац може реализовати 
средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у случају да добављач не 
отклони  недостатак у року од 30 дана о пријему информације о рекламацији од наручиоца, 
односно уколико недостатак који би могао да умањи могућност коришћења предмета набавке у 
гарантном року, не отклони или уређај не замени новим. 
 
17. Захтев за заштиту права 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који 
има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у 
даљем тексту: подносилац захтева). 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на 
jovana.topic@becej.com или препорученом пошиљком са повратницом.  
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама 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 три дана пре истека рока за подношење 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. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. 
ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 
 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. 
члана 149. 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 
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набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000 динара. 
 
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),  
Позив на број: 44/18, 
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 
Корисник: Буџет Републике Србије. 
 
Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН. 
 
18. РАЗМАТРАЊЕ ПОНУДА  

 
Наручилац ће узети у разматрање само благовремене понуде. Понуда ће се сматрати 
благовременом ако је наручиоцу достављена у року предвиђеном у позиву за достављање 
понуда, лично, електронским путем или препорученом поштом. Понуде које нису достављене 
наручиоцу до наведеног крајњег рока за достављање понуда сматраће се неблаговременим и 
наручилац ће их по окончању поступка јавног отварања понуда неотворене вратити 
понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.  
Понуда ће бити одбијена:  
• Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;  
• Уколико прелази процењену вредност јавне набавке;  
• Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН. 
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Образац бр. 1 

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА 

Набавка ааууддииоо  ввииззууееллннее  ооппррееммее  ззаа  ппооттррееббее  ГГррааддссккоогг  ппооззоорриишшттаа  ББееччеејј 
ЈНМВ 63/18 

 
Понуда бр. _________од _________ 
 

 
Назив понуђача:      _________________________________________________________ 
Седиште  и адреса: _________________________________________________________ 
                                                    Понуду дајем (означити): 

 самостално                                  са подизвођачем                              као заједничку понуду 

Ред

ни 
број 

О П И С ЈМ Кол 

Јединична цена Укупно 

без 
ПДВ 

са ПДВ без ПДВ са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Mrežni node uređaj za kontrolu rasvete sa 

1024 kontrolna DMX kanala za povezivanje sa 
računarom je deo digitalnog, mrežnog, 

kontrolnog rasvetnog sistema. Povezivanje sa 
reflektorima se vrši preko 5-pinskih XLR izlaznih 

konektora. Isporučuju se sa rasvetnim PC 
kontrolnim softverom instaliranom naračunaru 

sa intuitivnim grafičkim interfejsom kao i 3D 

softverom za vizuelizaciju koji omogućava 
direktno preuzimanje atributa i adresa rasvetnih 

tela u okviru 3D softvera. Dok su u mrežnom 
okruženju, rasvetni 3D softver za vizuelizaciju 

i/ili rasvetni kontrolni PC softver automatski i 

bidirekcionalno selektuju rasvetne uređaje i 
njihove 3D pozicije i takvi se podaci čuvaju u 

okviru show file datoteke. Rasvetni 3D softver za 
vizuelizaciju treba da ima funkcije crtanja 

bazičnih segmenata bine, scenografije, izvođača 
i sl., uz omogućen izbor teksture samog objekta, 

kako bi se dobila što realnija vizuelizacija same 

predstave, bine, studija i sl. Rasvetni 3D softver 
za vizuelizaciju treba da je kompatibilan sa 

Windows operativnim računarskim softverom od 
verzije 7 pa naviše.  

Jednostavna opcija za memorisanje rasvetnog 

dizajna. Uz dokumentaciju koja se isporučuje sa 
rasvetnim kontrolnim PC softverom i rasvetnim 

3D softverom za vizuelizaciju, neophodno je da 
softveri imaju uključen Help sistem u okviru 

sofvera, i on-line Help sistem za brže snalaženje, 

preko PC računara, kada je takva pomoć 
neophodna. Ponuđeni softveri moraju 

omogućavati naručiocu legalno poslovanje, 
odnosno moraju biti licencirani za korišćenje. 

Модел: __________________ 
Произвођач:______________ 

ком 1     

2. 

Računar All-in-one sa ekranom osetljivim na 

dodir velicine 21.5" , procesor Intel Core i5, 
memorije DDR4 8GB, SSD 256GB, sa 

operativnim softverom Windows 10Pro. 

Модел: __________________ 
Произвођач:______________ 

ком 1     
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3. 

Reflektor profil zoom uglovanosti od 14 do 30 

stepeni izveden u LED tehnologiji minimalnih 
tehničkih karakteristika: snage izvora 100W x 1 

LED Warm White (toplo belo svetlo), DMX 

kontrolni protokol, strob efekat, minimalne 
snage osvetljaja od 15000 lux na rastojanju od 

2m pri uglovanosti od 14 stepeni, energetski 
priključak Powercon ulaz/izlaz, signalni priključni 

3pinski XLR konektori ulaz/izlaz, držač goboa, 
držač filtera. 

Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 10     

4. 

Reflektor Fresnel uglovanosti od 17do 50 

stepeni izveden u LED tehnologiji minimalnih 

tehničkih karakteristika: snage izvora 50W x 1 
LED Warm White (toplo belo svetlo), CRI 92, 

DMX kontrolni protokol, strob efekat, ručna 
promena uglovanosti na samom uređaju, 

minimalne snage osvetljaja od 4700 lux na 
rastojanju od 2m pri uglovanosti od 17stepeni, 

USB priključak za mogućnost priključka 

dodatnog USB adaptera za bežičan prenos DMX 
signala sa kontrolnog uređaja, energetski 

priključak Powercon ulaz/izlaz, signalni priključni 
3pinski XLR konektori ulaz/izlaz, klapna, držač 

filtera. 

Модел: __________________ 
Произвођач:______________ 

ком 6     

5. 

Reflektor wash RGBAW izveden u LED 
tehnologiji minimalnih tehničkih karakteristika: 

LED izvor sa ukupno 12x10W dioda  tipa 

RGBAW+UV, uglovanosti 24 stepena, PWM 
frekvencija  1200Hz, DMX kontrolni protokol, 

strob efekat, minimalne snage osvetljaja od 
3200 lux na rastojanju od 2m, USB priključak za 

mogućnost priključka dodatnog USB adaptera za 

bežičan prenos DMX signala sa kontrolnog 
uređaja, signalni priključni 3pinski XLR konektori 

ulaz/izlaz, držač filtera. 
Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 8     

6. 

Stalak za rasvetu, tripod, sa poprečnom 
šipkom dužine 100cm, za visinu dizanja 270cm, 

sa minimalnom nosivošću od 20kg. 
Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 2     

7. 

Sajla sa karabinjerom za osiguranje pri 
kačenju reflektora dužine 780mm prečnika 

3mm, za nosivost od 30kg.  

Модел: __________________ 
Произвођач:______________ 

ком 24     

8. 

Kuka za reflektor, za kačenje na cev prečnika 
50mm, za nosivost od 15kg. 

Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 24     

9. 

Signalni kabel podržan DMX/AES/EBU protokol 

za prenos digitalnih signala, 2x0.34mm2, sa 3-

polnim XLR muškim odnosno ženskim 
konektorima, duzine 10m.  

Модел: __________________ 
Произвођач:______________ 

ком 24     

10. 

Energetski kablovi sa suko utikačem i 

utičnicom za povezivanje sistema.  
Модел: __________________ 

сет 1     
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Произвођач:______________ 

11. 

Digitalna audio mikseta 24ch sa 4 miks 
grupe, 2 efekta minimalnih tehničkih 

karakteristika: 24 
ukupni ulazi x 14 Mix Bus, 16 Discrete Class-A 

mikrofonski / linijski Combo ulazi, 24 x 8 Aux 

Channels ili 24 x 4 Aux / 4 Sub, Stereo Solo bilo 
koji kanali, 8 Odvojeni Aux izlazi, 8 Odvojeni 

kanalni inserti, 33 kanala DSP obrade: Expander 
/ Gate, Comp / Limiter, PEQ, 2 Stereo FX 

procesori: 12 Digital FX: Reverb, Delay, Chorus 
Surface Live Control sa fizičkim kontrolama, LCD 

ekran osetljiv na dodir od 7 inča, Inteligentni 

merači Prikazuje ulazni nivo i poziciju 
jačinefadera, Scene / Preset FX / GEQ: Save, 

Load, Copy, Pojedinačni kanali kašnjenja od 
0,2ms, do 300ms za jednostavnu sinhronizaciju 

video i audio reprodukcije, Slot za karticu za 

višekanalno snimanje 32ulaz/izlaz. 
Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 1     

12. 

Računar Laptop veličine ekrana 15.6", HD 

rezolucije, procesor Core i3-7130U 2.7GHz/3MB, 

memorija DDR4 4GB, SSD 128GB, DVDRW, 
WLAN, kamera, USB C, HDMI. 

 Модел: __________________ 
Произвођач:______________ 

ком 1     

13. 

DI BOX za priključak na laptop preko USB, 

24Bit 96K, sa izlazom za slušalice, bez driver.  
Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 1     

14. 

Digitalna dvosistemska aktivna zvučna 
kutija minimalnih tehničkih karakteristika: 

Digitalno pojačalo sa DSP obradom , FIRPhase 
tehnologija, snaga1400 W/peak / 700W/RMS, sa 

ugrađenim 15" woofer, 1.4" Titanium 

Compression Driver, 3.0" v.c., maksimalni SPL 
132dB, zračenje horizontalno 90° x vertikalno 

60°, frekventni opseg 45Hz - 20kHz. 
Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 2     

15. 
Zidni nosač zvučnika iz pozicije br.14. 
 Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 2     

16. 

Digitalna dvosistemska aktivna zvučna 
kutija minimalnih tehničkih karakteristika:  

Digitalno pojačalo sa DSP obradom , FIRPhase 
tehnologija, snaga 1400 W/peak / 700W/RMS, 

sa ugrađenim 15" woofer, 1" Compression 

Driver, 1.75" v.c., maksimalni SPL 130dB, 
zračenje horizontalno 90° x vertikalno 60°, 

frekventni opseg 45Hz - 20kHz. 
Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 6     

17. 

Stalak za zvučnik nosivosti 35kg, prečnika cevi 
35mm, podesive visine od 120-185cm.  

Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 4     

18. 

Zvučna kutija snage 200W/peak, 
50W/continuous, woofer 5.25’’, tweeter 1’’, 
osetljivost 87dB, za napolje i unutra, zidni nosač. 

Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

пар 3     
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19. 

OVER-Ear slušalice, driver 50mm, frekventni 
odziv 10Hz – 22kHz, maksimum SPL 
117dB@30mW, priključak 3.5mm jack.  

Модел: __________________ 
Произвођач:______________ 

ком 1     

20. 

Mikrofon dinamički karakteristike: 
hiperkardoidne usmerenosti, frekventnog 
opsega od 50Hz do 18kHz, za vocal i 
instrumente.  

Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 2     

21. 

Stalak za mikrofon sa rukom dužine 80cm za 
visinu dizanja 90-160cm, prikljucak 3/8’’.  

Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 6     

22. 

Signalni mikrofonski kabel 2x0,22mm2 sa 3-
polnim XLR muškim odnosno ženskim 
konektorima, dužine 10m.  

Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 10     

23. 

Signalni mikrofonski kabel 2x0,22mm2 sa 3-
polnim XLR muškim odnosno ženskim 
konektorima, dužine 20m.  

Модел: __________________ 
Произвођач:______________ 

ком 2     

24. 

Projektor treba da poseduje laser/LED hirbidni 
izvor svetla i koristi DLP tehnologiju za projekciju 
sa mogućnošću brzog uključivanja projektora u 
roku od 5 sekundi do punog osvetljaja. Vek 
trajanja izvora svetlosti projektora do 20000 sati, 
osvetljaj minimum 3500 lumena, a zahtevani 
kontrast 20000:1. Rezolucija projektora treba da 
iznosi WXGA (1280x800 piksela), a format 
projektovane slike 16/10. Isporučeni zum 
objektiv treba da ima projekcioni odnos od 1.35 
do 1,90:1 ili šire sa mogućnošću ručnog 
podešavanja zuma i fokusa. Zahtevani priključni 
konektori minimum 1xHDMI, 1xVGA, audio ulaz 
1x3.5mm stereo jack, audio izlaz 1x3.5mm 
stereo jack, kontrolni priključak 1xRS-232. 
Projektor treba da posedujefunkciju tajmer za 
prezentaciju koja omogućuje prikaz količine 
preostalog vremena prezentacije na 
projektovanoj slici. Uz projektor se isporučuje 
daljinska IR komanda koja ima mogućnost 
zamrzavanja trenutnog prikaza slike (freeze 
funkcija) kao i zatamnjene projektovane slike 
(blank screen) pritiskom na taster. 

Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

ком 1     

25. 

Šinski sistem za prednju svečanu zavesu 
izrađen od profila dimenzije 28x32mm, dužine 
8m, sa priborom za kačenje na u portalni otvor. 
Uniforma raspodela opterecenja 150kg/mna 1m 
dužine. Ručni sistem povlačenja kanapa za 
otvaranje dvostrane zavese levo-desno sa 
odgovarajućim brojem kolica za neometano 
povlačenje zavese, crne boje. 

Модел: __________________ 

Произвођач:______________ 

сет 1     

26. 

Zavesa Molton, dimenzije: širine 400cm x visine 
400cm, težine 300g/m2, nabrana 50%, sa 
odgovarajućim ringlicama za kačenje na kolica 
šinskog sistema, bordo boje, vatrootporni 
sertifikat. 

Модел: __________________ 

ком 2     
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Произвођач:______________ 

27. 

Zavesa Molton, dimenzije: širine 800cm x visine 
100cm, 300g/m2, nabrana 50%, sa 
odgovarajućim vezicama za kačenje na cev 
precnika 50mm, bordo boje, vatrootporni 
sertifikat. 

Модел: __________________ 
Произвођач:______________ 

ком 1     

28. Монтажа и пуштање у рад и обука корисника  / /   

С В Е Г А:   

Понуђач је дужан да уз понуду достави техничке спецификације понуђених добара (извод из каталога или сл.), 
за сва добра која су предмет понуде. 

Рок важења понуде: ________ дана од дана отварања понуда. (најмање 60 дана) 

Рок испоруке, монтаже и пуштања у рад: : _______ дана од потписивања уговора. (највише 45 дана) 

Гарантни рок: _____ месеци. (најмање 24 месеца) 

ИЗЈАВА:    

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације. Сагласан сам да 
ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима. 

Датум и место:                                           МП                                   Потпис овлашћеног лица:  
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Образац 2.                                ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
                                                        Понуђача 

                                                        Подизвођача 

                                                        Члана групе понуђача 

(означити) 

 

Назив  

Седиште  и адреса 
 

Матични број понуђача 
 

ПИБ 
 

ПДВ број 
 

Текући  рачун и назив банке 
 

Е-маил 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

Одоговорно лице 
 

Особа за контакт 
 

Датум:                                                                                      Потпис овлашћеног лица 
 
 
Место:                                                        М.П.  
 
 

(име, презиме и функција) 
 

 
_____________________ 
Напомена: Образац копирати у потребном броју копија 
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-  

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
1.1. Обавезни услови 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 
 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) Закона); 
 
 
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 
 
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) Закона); 
 
 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 
 

1.2. Додатни услови у поступку јавне набавке 
 
Пословни капацитет 
 
Право учешћа има понуђач који има уведен систем управљања квалитетом ISO 9001, систем 
управљања заштитом животне средине ISO 14001 и систем управљања заштитом здравља и 
безбедношћу на раду OHSAS 18001. 
Доказ: Копија важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 који гласе на 
понуђача. 
 
Право учешћа има понуђач који је у претходне две године рачунајући од дана отварања понуда 
испоручио добра која су предмет набавке најмање у двострукој вредности понуде за ову јавну 
набавку. 
Доказ: Копије оверених рачуна-отпремница из којих се јасно и недвосмислено може утврдити да 
је понуђач за тражени период испоручио добра која су предмет ове јавне набавке, у вредности 
најмање двоструко већој од вредности понуде за ову јавну набавку. 
 
Право учешћа има понуђач који је овлашћен од стране произвођача добара који се нуде да на 
територији Републике Србије понуди конкретна добра као и да пружи одговарајућу сервисну 
подршку у гарантном року, за добра под бројем 1, 3, 4, 5 и 24 из Обрасца бр.1 – Понуда са 
техничким спецификацијама. 
Доказ: Дистрибутерски сертификат/ауторизација/овлашћење које гласи на понуђача, и којим се 
понуђачу даје право да на територији Републике Србије понуди конкретно добро као и да пружа 
одговарајућу сервисну подршку у гарантном року, потписано и оверено печатом од стране 
произвођача, за добра под бројем 1, 3, 4, 5 и 24 из Обрасца бр.1 – Понуда са техничким 
спецификацијама. 



 Набавка аудио визуелне опреме, ЈНМВ  63/18                                                                                         16/25                                                                                                                 

 
 
Кадровски капацитет 
 
Право учешћа има понуђач који има у радном ангажовању лице инжењера са лиценцом 453 – 
одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система. 
Доказ: Уговор о раду, уговор о делу или други доказ о кадровском располагању траженим 
лицем, пријава на обавезно социјално осигурање за то лице, копија лиценце која гласи на исто 
лице и копија потврде о важењу лиценце оверена од стране Инжењерске коморе Србије. 

Упутство о начину доказивања  испуњености услова 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 
77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, у поглављу 
IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
 
Испуњеност додатног услова доказује се достављањем доказа наведеног у конкурсној 
документацији. 
 
Напомена: 
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 услова. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 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. (Напомена: Наручилац може, али није дужан да поступи на наведени начин у 
случају поступка јавне набавке мале вредности - погледати чл. 79. ЗЈН). 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона.  
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Образац 3.      ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА 
 

 

1.                           ПОНУЂАЧА  

2.                           ПОДИЗВОЂАЧА  

3.                           ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

                                                   (означити) 

 
 

 
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавамо све потребне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл 
гласник РС“ број 68/2015) за учешће у јавној набавци - Набавка аудио визуелне 
опреме за потребе Градског позоришта  Бечеј, ЈН 63/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:                                 М.П.                   Потпис овлашћеног лица: 
 
 

(име, презиме и функција) 

 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Набавка аудио визуелне опреме, ЈНМВ  63/18                                                                                         18/25                                                                                                                 

 
 
 
 
Образац 4.                                МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује 
да је сагласан са садржином модела уговора. Уговор се склапа за сваку партију посебно. 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Набавка аудио визуелне опреме за потребе Градског позоришта Бечеј  

ЈНМВ 63/18 

 
Закључен дана _______  2018. године између: 

1. Општинске управе општине Бечеј, Трг ослобођења бр.2, Бечеј, ПИБ 100742635, матични 
број 08359466, коју заступа заменик начелника Општинске управе Ковач Зоран, у даљем 
тексту Наручилац 

2. _____________________________________________________,(име, презиме 
и потпис) ПИБ ______________, матични број __________________, текући рачун  
_____________________, које заступа _____________________________, у даљем тексту 
Добављач,  који наступа са 
_____________________________________________________________________________
____ као чланом групе/ подизвођачем. 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу Одлуке о покретању поступка број IV-09-
404-63/18 од 14.11.2018. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку 
аудио визуелне опреме за потребе Градског позоришта Бечеј, као и да је Понуђач доставио 
понуду која у потпуности одговара захтевима конкурсне документације која чини саставни део 
овог уговора, те је Наручилац на основу понуде Понуђача, број ______, од ______ и Одлуке о 
додели уговора изабрао Понуђача за испоруку добара који су предмет набавке на основу које се 
овај уговор закључује. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је набавка аудио визуелне опреме за потребе Градског позоришта Бечеј у 
свему према техничкој спецификацији, количинама и описима из Конкурсне документације 
Наручиоца и Понуди Добављача из члана 1. овог уговора,  која чини саставни део овог уговора. 
 
ЦЕНА 

Члан 3. 
Уговорена цена  добара  из  члана 2. овог уговора износи _______________ динара  без ПДВа, 
односно ________________ динара са урачунатим ПДВ-ом. 
У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Уговора. 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током реализације овог уговора. 
Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за 
максимално 5% укупне вредности Уговора под условом да има обезбеђена финансијска 
средства, у случају непредвиђених, као и објективних околности приликом реализације Уговора 
за које се није могло знати приликом планирања набавке због којих је потребно извршити 
повећање. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су сагласне да плаћање добара из члана 2. Овог Уговора може вршити 
сукцесивно и у складу са одредбама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр.119/12 и 68/15) на следећи начин: 



 Набавка аудио визуелне опреме, ЈНМВ  63/18                                                                                         19/25                                                                                                                 

- вредност испоручених добара са припадајућим порезом на додату вредност, биће 
плаћено након сваке испоруке (ако их има више), у року до 45 дана од дана пријема 
одговарајућег веродостојног рачуна издатог на основу обострано потписаног 
Записника о квалитативном и квантитативном пријему добара; 

- на текући рачун Испоручиоца број _________________________________ који се 
води код ____________________ банке. 

 
Укупна вредност фактурисаних појединачних рачуна не може прећи уговорену вредност из 
члана 3. овог уговора. 
 
РОК, МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ  

 Члан 5. 
Уговорне стране су сагласне да се испорука и монтажа добара који су предмет овог уговора 
може вршити сукцесивно, с тим да укупан рок за испоруку не може бити дужи од _____ 
календарских дана од дана закључења овог уговора. 
Место испоруке је у пословним просторијама Градског позоришта Бечеј, Герберова 2, Бечеј. 
Добављач је дужан да Наручиоцу преда спецификацију испоручених добара са назначеном 
врстом, количином, јединичном ценом, као и декларације уколико прате предмет Уговора. 
Квалитативно-квантитативни пријем предметних добара вршиће се потписивањем Записника од 
стране овлашћених лица обе уговорне стране приликом сваке испоруке, ако се испорука не 
изврши одједном. 
 

Члан 6. 
Уколико Добављач у уговореном року не испуни уговорну обавезу, а под условом да до тога није 
дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, дужан је да плати наручиоцу на име 
уговорне казне 0,5 % дневно вредности уговорених добара, а тим што уговорна казна не може 
бити већа од 5% од укупне вредности уговорених добара по овом уговору.  
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

         Члан 7. 
Добављач је обавезан да приликом потписивања уговора преда Наручиоцу средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду бланко сопствене менице (оверена 
печатом и потписана од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а. 
Понуђач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са 
депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице. Уколико 
је податак о регистрацији менице јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије, 
понуђач није дужан да доставља доказ о регистрацији менице. Средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање пет дана дуже од истека рока за 
испоруку добара. Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
 
Добављач је обавезан да приликом (прве) испоруке преда Наручиоцу средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у виду бланко сопствене менице (оверена 
печатом и потписана од стране овлашћеног лица) регистроване у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије са меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а. 
Понуђач је обавезан да уз средство финансијског обезбеђења достави и Копију картона са 
депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице. Уколико 
је податак о регистрацији менице јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије, 
понуђач није дужан да доставља доказ о регистрацији менице. Средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року мора да важи најмање пет дана дуже од 
истека гарантног рока који је дат конкурсном документацијом (најмање 24 месеца). Поднето 
средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Наручилац може 
реализовати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
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добављач не отклони недостатак у року од 30 дана о пријему информације о рекламацији од 
наручиоца, односно уколико недостатак који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета набавке у гарантном року, не отклони или уређај не замени новим. 
 
 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 8. 
Добављач  се обавезује да: 
- испоручи и монтира/угради и пусти у рад добра у свему под условима из конкурсне 
документације  и прихваћене понуде; 
- ће спровести обуку руковања испорученим уређајем за конролу расвете и аудио пултом, и то у 
трајању од 8 сати, за 2 лица из техничке службе које одреди корисник добара – Градско 
позориште Бечеј, 
- ће евентуални настали квар на свим осталим добрима отклонити у року од 30 дана, за све 
време трајања гарантног рока или уређај заменити новим, 
- испоручи нова, некоришћена и оригинално упакована добра; 
- приликом испоруке достави Наручиоцу техничку и осталу документацију која прати предмет 
Уговора;  
-сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења добара до извршене примопредаје; 
- одреди представника за непосредну везу са Наручиоцем, односно корисником; 
-Наручиоцу достави рачун за плаћање уз који је приложен оверен и потписан Записник о 
квантитативном и квалитативном пријему добара, 
- у складу са условима и роковима из конкурсне документације  преда Наручиоцу финансијска 
средства, као гаранцију квалитетног извршења уговорених обавеза. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 
Наручилац се обавезује да: 
 - прими и прегледа средства финансијског обезбеђења којим Добављач  обезбеђује квалитетно 
испуњење својих уговорних обавеза;  
- он или крајњи корисник добара – Градско позориште Бечеј, одреди представника за 
непосредну везу са Добављачем; 
 - благовремено он или крајњи корисник добара – Градско позориште Бечеј организује преглед 
и пријем предмета Уговора;  
- он или крајњи корисник добара – Градско позориште Бечеј одреди лица, термине и техничке 
услове за спровођење обуке, 
- изврши плаћање уговорене вредности на начин и у складу са чланом 3.и 4. овог уговора. 
  
РЕКЛАМАЦИЈЕ 

Члан 10. 
Добављач се обавезује и гарантује Наручиоцу да ће му испоручити добра из члана 2. овог 
Уговора, нова и одговарајућег квалитета, која по врсти и квалитету у свему одговарају 
захтевима Наручиоца. У противном, Добављач је дужан да Наручиоцу накнади штету у складу 
са прописима о одговорности за накнаду штете. 
Уколико Наручилац приликом пријема добара, утврди да испоручена добра имају недостатке, 
односно да квалитет испоручених добара не одговара захтеваном квалитету, Наручилац ће о 
томе сачинити Записник о рекламацији и у року од 3 (три) дана испоставити Добављачу захтев 
за отклањање недостатака или замену рекламираних добара новим добрима. 
Добављач се обавезује да недостатке установљене од стране Наручиоца приликом 
квалитативног пријема, отклони у року од 5 (пет) дана од момента пријема рекламације о свом 
трошку или да их замени новим. 
Уколико Добављач  у остављеном року не отклони рекламиране недостатке или рекламирана 
добра не замени новим, Наручилац није у обавези да изврши уговорено плаћање, а има право и 
на једнострани раскид  Уговора, као и право на накнаду штете коју је услед тога претрпео у 
складу са општим правилима о одговорности за накнаду штете. 
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ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 
За испоручена добра из члана 2. Уговора, Добављач  даје гарантни рок од ________месеца/и, 
који тече од дана пријема добара, а у случају испостављене рекламације из члана 10. овог 
Уговора, од дана  нове испоруке. 
Добављач је дужан да у оквиру гарантног рока, о свом трошку отклања све недостатке на 
добрима која су предмет овог Уговора, односно да свако рекламирано добро замени новим 
уколико се утврђени недостаци не могу отклонити. 
Рок за отклањање недостатака/замену уређаја који се појаве у гарантном року је __________ 
дана од дана пријаве недостатка. 
 
Добављач одговара у потпуности за све скривене материјалне недостатке на добрима која су 
предмет овог Уговора, као и за недостатке за које је знао, а о истима није обавестио 
Наручиоца. 
У случају да Добављач не отклони рекламиране недостатке или рекламирана добра не замени 
новим добрима у току трајања уговореног гарантног рока, Наручилац има право да уновчи 
меницу дату као средство обезбеђења да ће се отклонити недостатке у гарантном року. 
 
КАШЊЕЊЕ У ИСПОРУЦИ И УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 12. 
Уколико у току извршавања овог уговора наступе узроци који онемогућавају благовремену 
испоруку добара,  Добављач мора одмах писмено да обавести Наручиоца о узроцима кашњења 
и да евентуално процени време трајања закашњења. По пријему обавештења, Наручилац ће 
одлучити о даљем поступку и у случају продужења  рока закључиће се Анекс овог уговора. 
У случају кашњења без сагласног продужења рока испоруке, Добављач се обавезује да плати 
Наручиоцу за сваки дан кашњења уговорну казну у износу од 0,2% од вредности овог уговора. 
Уговорна казна се обрачунава максимално 10% уговорене вредности. 
 
РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 13. 
Наручилац има право да раскине овај уговор за случај неиспуњења следећих обавеза 
Добављача: 
- ако не достави финансијска средства обезбеђења у року и на начин предвиђен Конкурсном 
документацијом Наручиоца; 
- уколико је кашњење испоруке добара дуже од 20 дана од уговореног крајњег рока; 
- ако не изврши било коју другу обавезу по овом уговору и при томе не исправи наведене 
пропусте у наведеном року, након пријема писменог обавештења о неизвршењу обавеза. 
Наручилац може раскинути Уговор у сваком тренутку давањем писменог обавештења 
Добављача  и без икакве накнаде, уколико Добављач банкротира или постане на било који 
други начин неликвидан. Раскидом Уговора обе уговорне стране су ослобођене својих обавеза, 
изузев обавезе на накнаду евентуалне штете. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби 
Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора. 
 

Члан 15. 
Уговорне стране током трајања овог Уговора због промењених околности  ближе одређених у 
чл. 115. ЗЈН, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора. 
 

Члан 16. 
Све неспоразуме који могу настати из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће настојати 
да реше споразумно, а уколико у томе не успеју обратиће се стварно надлежном суду у Бечеју. 
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Члан 17. 

На односе уговорних страна који нису уређени овим уговором, примењују се одговарајуће 
одредбе Закона о облигационим односима и других закона, подзаконских аката, стандарда и 
техничких норматива Републике Србије, применљивих с обзиром на предмет овог уговора. 
 

Члан 18. 
Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних страна 
и примењује се до обостраног испуњења уговорених обавеза и/или до исцрпљења уговореног 
износа из чл. 3. овог уговора. 
 

Члан 19. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна  примерка од којих  2(два) примерка припадају 
Наручиоцу, а  2 (два) Добављачу. 
 
 
 
 
              ДОБАВЉАЧ                                                   НАРУЧИЛАЦ     
                         ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

      
(име, презиме и потпис)                                                  Ковач Зоран, начелник  
                                                                                   Општинске управе Бечеј 
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Образац 5.                        ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ                
 
 
 
 
 
 
назив и седиште предузећа: 
 
........................................................ 
 

жиро рачун и назив банке:  
 
............................................... 

матични број предузећа: 
 
................................................... 

ПИБ : 
 

Особа за контакт: 
 

Телефон, фаx, е –маил:  
 

 

 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 
 
Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу потврђујем  да сам понуду  

поднео независно, без договора са другим понуђачима  или са заинтересованим  лицима. 

 
 
 
 
Датум                                                М.П.             Понућач 
 
 
          

              _______________________ 
              Потпис овлашћеног лица понуђача 
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Образац 6.                        ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ         
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 
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Образац 7.                        ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА              
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач ________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке за 
набавку аудио визуелне опреме за потребе Градског позоришта Бечеј бр. 63/2018 поштовао 
је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


