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Г Р А Д  Н И Ш 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ НИШ,  

СИНЂЕЛИЋЕВ ТРГ ББ, ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА, 18105 НИШ 

http://www.ni.rs/ ;  http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ ; 

http://www.narodnopozoristenis.rs/javne-nabavke/ 

 

 

 

КОНКУРСНА  

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

 

 
У складу са чланом 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чланом 6. Правилникa о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", број 86/15), Правилником о 

ближем уређивању поступка јавне набавке Градске управе Града Ниша број 311/2017-20 

од 27.03.2017. године, број 311-1/2017-20 од 04.05.2017. године и број 311-2/2017-20 од 

22.05.2017. године и Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 

01-902 од 07.06.2018. године, Комисија за јавну набавку, образована решењем 

Директора Народног позоришта Ниш, број 01-903 од 07.06.2018. године, сачинила је 

конкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-

1/50Д-2018-28 - Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне 

миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то:  

 

Партија 1 – Светлосна опрема; 

Партија 2 – Тонска опрема. 
 

 Датум и време 

Крајњи рок за подношење понуда 09.07.2018. године до 1200 часова 

Јавно отварање понуда 09.07.2018. године  у  1300 часова 

 

 

Ниш, јун 2018. године 

 

 

 

http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
http://www.narodnopozoristenis.rs/javne-nabavke/
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  1 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив: ______________________________________________________________ 

Адреса седишта:  _____________________________________________________ 

Контакт особа: _______________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________ 

Телефакс:  ___________________________________________________________ 

e-mail:_______________________________________________________________ 

 

ПРИМАЛАЦ: 

Г Р А Д    Н И Ш – Г Р А Д С К А  У П Р А В А   Г Р А Д  А   Н И ША 

СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Ул. 7. јули бр. 6, 18000 НИШ 

(канцеларија бр. 13, на првом спрату) 

 

 

П О Н У Д А 
 

ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА,  

БРОЈ 404-1/50Д-2018-28 - НАБАВКА ДОБАРА – СВЕТЛОСНИ ПУЛТ, 

РЕФЛЕКТОРИ, ТОНСКЕ ДИГИТАЛНЕ МИКСЕТЕ, ЗВУЧНЕ КУТИЈЕ, 

МИКРОФОНИ И ДРУГА ОПРЕМА, ОБЛИКОВАН У ДВЕ ПАРТИЈЕ И ТО: 

 

ПАРТИЈА 1 – СВЕТЛОСНА ОПРЕМА; 

 

ПАРТИЈА 2 – ТОНСКА ОПРЕМА 

 
 (заокружити број партије/а за коју/е понуђач подноси понуду) 

 

 

 

Н Е   О Т В А Р А Т И ! 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац: Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, Градска општина Медијана, 

18105 Ниш, ПИБ: 100617315 и МБР: 7174764. 

 

Интернет страница Града Ниша и Народног позоришта Ниш: http://www.ni.rs/ ; 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ ; http://www.narodnopozoristenis.rs/javne-

nabavke/ . 

 

Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

На предметну јавну набавку примењиваће се и Закон о општем управном поступку у 

делу који није регулисан Законом о јавним набавкама, Закон о облигационим односима 

након закључења уговора о јавној набавци и сви законски и подзаконски прописи 

везани за добра која је предмет јавне набавке. 

 

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности брoj 404-1/50Д-2018-28 

су добра - Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, 

звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликована у две партије и то:  

Партија 1 – Светлосна опрема; 

Партија 2 – Тонска опрема.  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 31224000-2 Спојни и контактни 

елементи, 31224300-5 Конекторске кутије, 31321210-7 Нисконапонски каблови, 

31527000-6 Рефлектори (spotlight), 31682220-8 Миксете, 32321200-1 Аудиовизуелна 

опрема, 32332300-2 Уређаји за снимање звука, 32340000-8 Микрофони и звучници.  

 

Лица за контакт: Зоран Илић из Народног позоришта Ниш, факс: 018/245-441, e-mail: 

npnis@narodnopozoristenis. rs и Јелена Петровић из Службе за јавне набавке (Град Ниш 

– Градска управа града Ниша), e-mail: Јavne.nabavke@gu.ni.rs ; за правна и техничка 

питања, сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 7:30 до 15:30 часова. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима 

обављају искључиво чланови комисије писаним путем на начин одређен чланом 20. 

ЗЈН, односно:  

- путем поште или електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 

што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

 

http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
http://www.narodnopozoristenis.rs/javne-nabavke/
http://www.narodnopozoristenis.rs/javne-nabavke/
mailto:npnis@narodnopozoristenis.ni.rs
mailto:Јavne.nabavke@gu.ni.rs
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II   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

По позиву за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, 

брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске 

дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије 

и то:  

Партија 1 – Светлосна опрема; 

Партија 2 – Тонска опрема;   

, објављеном дана 28.06.2018. године на Порталу јавних набавки 

http://portal.ujn.gov.rs/ , на интернет страници наручиоца  

http://www.narodnopozoristenis.rs/javne-nabavke/ и на интернет страници Града Ниша 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/; 

 

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ: 

 

а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико понуђач 

самостално подноси понуду (за сваку партију посебно),  

или 

Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и потписану, 

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем (за сваку партију посебно), 

или 

Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, уколико 

понуду подноси група понуђача (за сваку партију посебно); 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од 

начина наступа. 

 

б) За позицију број 1 из Спецификације добара за Партију 1, односно за позицију 

број 1 из Спецификације добара за Партију 2: 

- Писмо ауторизације произвођача, да је понуђач овлашћен да продаје и 

сервисира напреднаведено предметно добро и врши обуку за коришћење истог за 

територију Републике Србије – израђену, печатом оверену и потписану, уколико је 

понуђач овлашћени дистрибутер; 

ИЛИ 

- Писмо ауторизације овлашћеног дистрибутера, да је понуђач овлашћен да 

продаје и сервисира напреднаведено предметно добро и врши обуку за коришћење 

истог за територију Републике Србије, као и Писмо ауторизације произвођача, за 

овлашћеног дистрибутера напреднаведеног добра за територију Републике Србије – 

израђене, печатом оверене и потписане, уколико је понуђач овлашћени продавац; 

 

Уколико су писма ауторизације на страном језику, потребно је доставити и превод 

на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског преводиоца. 

 

Напомена: Тражена писма ауторизације у случају самосталног наступа мора да 

поседује понуђач, односно у случају наступа понуђача са подизвођачем морају да 

http://portal.ujn.gov.rs/%20,%20на
http://www.narodnopozoristenis.rs/javne-nabavke/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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поседују понуђач и подизвођач, а у случају наступа групе понуђача морају да 

поседују носилац групе и сви чланови групе. 

 

в) Доказе о испуњености додатног услова из члана 76. ЗЈН – кадровски 

капацитет, таксативно наведене у делу конкурсне документације - Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 26. ЗЈН, обавезних услова из чл. 75. ЗЈН и додатних 

услова из чл. 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова; 

 

г) Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене 

цене и упутством како да се попуни - попуњен, печатом оверен и потписан, (за сваку 

партију посебно); 

 

д) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију 

посебно); 

 

ђ) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једна) бланко соло меница 

(печатом оверена и потписана), захтев за регистрацију менице у Регистру меница 

Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал 

или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице 

Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и 

копија картона депонованих потписа, (за сваку партију посебно); 

 

е) у случају подношења заједничке понуде, доставити СПОРАЗУМ којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне 

јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тачки 8. овог 

Упутства (за сваку партију посебно); 

 

ж) понуђач може у оквиру понуде да достави Образац трошкова припреме 

понуде - попуњен, печатом оверен и потписан (за сваку партију посебно); 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

Уколико 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 обрасца трошкова припреме понуде није обавезно. 

 

з) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 

дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, 

потпише и достави у склопу понуде (за сваку партију посебно). 
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1. Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском 

језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак 

јавне набавке. 

 

2. Начин подношења понуде и посебни захтеви у погледу начина на који 

понуда мора да буде сачињена 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Град Ниш – Градска 

управа града Ниша, Служба за јавне набавке, Ул. 7. јули бр. 6, (канцеларија бр. 13, на 

првом спрату), 18105 Ниш, најкасније до 09.07.2018. године, до 12:00 часова, 

непосредно или путем поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење 

понуда, у 13:00 часова, у објекту Града Ниша – Градска управа града Ниша, Служба за 

јавне набавке, у Ул. 7. јули бр. 6, (сала у приземљу), 18105 Ниш. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац број 1 

Конкурсне документације или уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, 

телефакс и e-mail подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде: Град 

Ниш – Градска управа града Ниша, Служба за јавне набавке, Ул. 7. јули бр. 6, 

(канцеларија бр. 13, на првом спрату), 18105 Ниш, редни број и назив јавне набавке за 

коју подноси понуду, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.    

Наручилац  ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа.  

Уколико је понуда достављена непосредно, Град Ниш – Градска управа града 

Ниша, Служба за јавне набавке, Ул. 7. јули бр. 6, (канцеларија бр. 13, на првом спрату), 

18105 Ниш, предаће понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести датум и час 

пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и часа до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима 

(оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом 

понуђача, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне документације. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и 

печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце 

дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача која претходно 

попуњена мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе 

понуђача.  
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У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе 

потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве 

групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини 

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН. 

У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача пожељно је 

назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив, адресу 

седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача из групе понуђача.  

Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. 

 

3.  Партије 

Набавка је обликована у две партије. Понуђач може да поднесе понуду за једну или 

обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. У случају да 

понуђач поднесе понуду за обе партије, понуда мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно. 

Свака партија је предмет посебног уговора.  

Средство обезбеђења за озбиљност понуде са пратећом документацијом, у складу 

са тачком 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду, понуђач доставља за сваку 

партију посебно. Уколико понуђач учествује у обе партије, онда је довољно да достави 

један Захтев за регистрацију менице из банке на којој се види да су све менице 

регистроване, као и једну копију картона депонованих потписа. 

 

4.  Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. Начин измене, допуне или опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН 

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или 

опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

У случају измене или допуне понуде, понуђач је дужан да јасно назначи који део 

понуде мења, односно која документа накнадно доставља.  

У случају опозива понуде, понуђач је дужан да јасно назначи да врши опозив 

понуде у виду изјаве која мора бити оверена печатом и потписом. Опозвана понуда ће 

неотворена бити враћена понуђачу по спроведеном поступку јавног отварања понуда. 

Измену, допуну или опозив понуде понуђач је дужан да назначи на коверти или на 

кутији, са навођењем редног броја и предмета јавне набавке на коју се односи и текста 

„НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на адресу: Град 

Ниш – Градска управа града Ниша, Служба за јавне набавке, Ул. 7. јули бр. 6, 

(канцеларија бр. 13, на првом спрату), 18105 Ниш. 

 „Измена понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-

2018-28 – Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне 

миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије, за 

партију/је __________  - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 
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„Допуна понуде за поступак јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-

2018-28 – Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне 

миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије, за 

партију/је __________ - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Опозив понуде за поступак јавне набавке добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – 

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне 

кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије, за партију/је 

__________ - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Измена и допуна понуде за поступак јавне набавке добара, брoj 404-1/50Д-2018-

28 – Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, 

звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије, за партију/је 

__________ - „НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У 

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је пожељно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих 

учесника у заједничкој понуди.  

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

своју понуду. 

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

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 да учествује у више заједничких понуда. 

У делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом добара, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и у Моделу 

уговора понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или подноси понуду са подизвођачем/има или као заједничку понуду. 

 

7. Понуда са подизвођачем/има  
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је 

да у делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом добара, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и у Моделу 

уговора наведе да понуду подноси са подизвођачем/има, назив и адресу седишта 

подизвођача, док је у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, дужан да наведе проценат 

од укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 

од 50% и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави обрасце 

и доказе тражене конкурсном документацијом. 

Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом оверавају 

понуђач и сви подизвођачи.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

извршење набавке делимично поверава подизвођачу, подизвођач ће бити наведен и у 



Страна 10 од 66 
 

уговору о јавној набавци, као и проценат од укупне вредности набавке и део предмета 

набавке који ће поверити подизвођачу. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење уговора и 

раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

Понуђач, oдносно Добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 

У случају из чл. 80. става 9. ЗЈН, наручилац је дужан да омогући Добављачу да 

приговори ако потраживање није доспело. 

Правила поступања у вези са чл. 80. ст. 9 и 10. ЗЈН наручилац одређује у 

конкурсној документацији и она не утичу на одговорност Добављачу. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У случају, да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, односно у 

случају промене повериоца у уговорном односу, примењују се одредбе чл. 436. – 453. 

Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ 

и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља). 

          

8. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације 

Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни и Моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи 

из заједничке понуде. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених 

конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који 

обавезно садржи податке о: 
1) 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; 

а може садржати и податке о: 

1) понуђачу који у име групе потписује уговор,  

2) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто 

наручилац захтева конкурсном документацијом),  

3) понуђачу који издаје рачун,  

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора и  

6) понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права, у 

супротном, захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви чланови групе понуђача која 

је поднела заједничку понуду. 

У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити све потребне обрасце дате у конкурсној документацији, у 
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случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе попуни, 

потпише и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве 

групе понуђача. 

Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача. Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 

или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга 

подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, рока и места 

испоруке, монтаже и пуштања у функцију добара, гарантног рока, обуке радника 

Наручиоца за рад са предметним добрима, времена одзива за пријаву квара, 

односно постпродајне подршке Наручиоцу за време гарантног рока и рока важења 

понуде 

 

9.1. Начин и услови плаћања, за oбе партије 

Наручилац ће предметна добра из Спецификација добара, платити у року не дужем 

од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно 

наведеном врстом и количином испоручених, монтираних и пуштених у функцију 

добара и свом неопходном пратећом документацијом, у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", 

број 119/12, 68/2015 и 113/2017), а по претходно сачињеним записницима о 

квалитативно-квантитативном пријему добара и извршеној обуци радника Наручиоца за 

рад са предметним добрима. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Рок и место испоруке, монтаже и пуштања у функцију добара, за oбе 

партије  

Изабрани понуђач – Добављач, је дужан да добра која су предмет ове јавне набавке 

испоручи, монтира и пусти у функцију о свом трошку и то у року који дефинише у 

Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и 

упутством како да се попуни и у Моделу уговора, а који не може бити дужи од 45 

(четрдесетпет) календарских дана од дана закључења Уговора („франко магацин 

Наручиоца“, Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 18105 Ниш).  

 

9.3. Гарантни рок, за oбе партије 

Понуђач је дужан да за добра која су предмет ове јавне набавке дефинише гарантни 

рок који ће уписати у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре 

понуђене цене и упутством како да се попуни, односно: 

 за Партију 1 – Светлосна опрема: 
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 Позиција 1 – Гарантни рок не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) 

месеца, односно од произвођачке гаранције, рачунајући од дана сачињавања 

Записника о квалитативно-квантитативном пријему добара, односно од дана 

пуштања у функцију испоручених и монтираних добара; 

 Позиције 2, 3, 4 и 5 - Гарантни рок не може бити краћи од произвођачке 

гаранције, рачунајући од дана сачињавања Записника о квалитативно-

квантитативном пријему добара, односно од дана пуштања у функцију 

испоручених и монтираних добара; 

 за Партију 2 – Тонска опрема: 

 Позиција 1 – Гарантни рок не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) 

месеци, односно од произвођачке гаранције, рачунајући од дана сачињавања 

Записника о квалитативно-квантитативном пријему добара, односно од дана 

пуштања у функцију испоручених и монтираних добара; 

 Позиције 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 - Гарантни рок не може бити краћи од 

произвођачке гаранције, рачунајући од дана сачињавања Записника о 

квалитативно-квантитативном пријему добара, односно од дана пуштања у 

функцију испоручених и монтираних добара. 

 

9.4. Обука радника Наручиоца за рад са предметним добрима, за oбе партије 
Изабрани понуђач – Добављач, је дужан да након испоруке, монтирања и пуштања 

у функцију добара која су предмет ове јавне набавке, обави обуку радника Наручиоца за 

рад са предметним добрима, у трајању од најмање 1 (једног) радног дана, у термину 

који одреди Наручилац, а што се констатује сачињавањем Записника о обављеној 

обуци, који потписују представници Добављача и Наручиоца. 

  

9.5. Време одзива на пријаву квара, односно постпродајне подршке Наручиоцу 

за време гарантног рока, за oбе партије  
Време одзива на пријаву квара, односно постпродајне подршке Наручиоцу је 

највише 24 (двадесетчетири) часа од пријема позива Наручиоца. 

 

9.6. Рок важења понуде, за обе партије 

Рок важења понуде дефинише понуђач у Обрасцу понуде са спецификацијом 

добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и исти не 

може бити краћи од 60 (шездесет) 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 не може мењати 

понуду.  

 

10. Валута и начин на који је наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
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Уговорена цена садржи све зависне трошкове (трошкове набавке, транспорта, 

испоруке добара до „франко магацин Наручиоца“, Народно позориште Ниш, 

Синђелићев трг бб, 18105 Ниш, трошкове монтаже, стављања у пробни рад, основне 

обуке запослених и остале зависне трошкове). 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, су фиксне и не могу се мењати 

до коначне реализације посла.  

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

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чл. 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, 

потпише и достави у оквиру понуде. 

 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача, за све партије 

 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије), захтев за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 

истог од стране пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и 

овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом 

оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа, (за 

сваку партију посебно). 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да 

попуни на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је 

меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања 

нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима: 

-  уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 

понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан и 

оверен уговор о јавној набавци; 
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- уколико понуђач коме је додељен уговор, у тренутку закључења уговора, не 

поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

II Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку закључења 

уговора достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 

(једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију 

менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 

пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа, (за сваку 

партију посебно). 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од 

дана истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право 

да реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок 

важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг 

извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 

10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

 

III  Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку техничког 

пријема и достављања документације о изведеном стању и упутства о коришћењу 

добара која су предмет јавне набавке, достави Наручиоцу као средство обезбеђења за 

отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом 

оверену и потписану која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне 

банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или 

копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице 

Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и 

копију картона депонованих потписа, (за сваку партију посебно). 
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Уколико Добављач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 

могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, на начин и под условима 

предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима 

поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први 

позив и да је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања 

нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана 

истека гарантног рока.  

 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 

горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним 

прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача.  

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени 

као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди;  

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, 

сагласно члану 14. ЗЈН. 

 

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда 

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, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
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Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице може 

упутитити на адресу: Град Ниш – Градска управа града Ниша, Служба за јавне набавке, 

Ул. 7. jули бр. 6, (канцеларија бр. 13, на првом спрату), 18105 Ниш, или електронском 

поштом на e-mail: npnis@narodnopozoristenis.rs или на e-mail: Јavne.nabavke@gu.ni.rs 

или факсом на број 018/245-441, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама 

или појашњењима - ЈН бр. 404-1/50Д-2018-28". 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, нарачилац је дужан да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво 

чланови комисије писаним путем на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно:  

- путем поште или електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 

наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 

што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

 

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

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 не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

15. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

mailto:npnis@narodnopozoristenis.rs
mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне 

документације (Изјаву понуђача или Изјаву понуђача и подизвођача или Изјаву групе 

понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности на снази у 

време подношења понуде. 

 

16. Изјава о независној понуди  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне 

документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе 

понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

  

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица и обавеза поштовања техничких стандарда  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. Обавезно је поштовање техничких 

стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно свих корисника. 

 

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно писаним путем или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу: Град Ниш – Градска управа града Ниша, Служба 

за јавне набавке, Ул. 7. jули бр. 6, (канцеларија бр. 13, на првом спрату), 18105 Ниш, 

или електронском поштом на e-mail: Јavne.nabavke@gu.ni.rs , 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. О поднетом 

захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.  

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 3 (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. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Oдлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или Oдлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члaна 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 5 (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 понуда, 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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

У складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 1. тачка 1) 

ЗЈН, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 

Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки 

(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html). Такса за 

захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале вредности износи 60.000 

динара, без обзира на то: 

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре 

или после истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 

- колика је процењена вредност јавне набавке; 

- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 

 

19. Рок за закључење уговора 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен понуђачу 

коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење 

захтева за заштиту права из чл. 149. ЗЈН. 

Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти  потпише, овери и достави 

наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана  пријема. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 

5) ЗЈН. 

 

20. Битни недостаци понуде 

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Врста критеријума за доделу уговора 

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје 

понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра 

страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег 

порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу 

понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. 

 

2. Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

У случају исте понуђене цене и истог рока испоруке, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за позицију 1 за 

партију 1, односно позицију 1 за партију 2.  
У случају исте понуђене цене, истог рока испоруке и истог гарантног рока за 

позицију 1 за партију 1, односно позицију 1 за партију 2, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.    
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 26. ЗЈН, 

ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

услов из члана 26. ЗЈН, као и обавезне услове и додатне услове за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. ЗЈН и члана 76. ЗЈН, а исте доказује достављањем следећих 

доказа, и то: 

1.     Услов из члана 26. ЗЈН: да је понуду поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима; 

2.  Услов из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН: да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

3. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН: 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; 

4. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН: 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; 

Напомена: Понуђач  је у обавези да измири све доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на територији 

где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних 

дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању 

локалне самоуправе. 

5.     Услов из члана 75. став 2. ЗЈН: да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да нема изречену меру забране обављања делатности на снази у време подношења 

понуде; 

6.    Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - финансијски капацитет: да је у последње 3 

(три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупне приходе у износу од 

најмање: 

- 3.334.000,00 динара, за I партију;  

- 1.666.000,00 динара, за II партију; 

7.       Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - пословни капацитет: да је у последњих 5 (пет) 

година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

испоручио/продао добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од 

најмање: 

- 3.334.000,00 динара, за I партију;  

- 1.666.000,00 динара, за II партију; 

8.    Услов из члана 76. став 2. ЗЈН - кадровски капацитет: да за извршење обуке 

радника Наручиоца за рад са предметним добрима, има ангажовано по основу Уговора 
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о раду (на одређено или неодређено време) или Уговора о раду ван радног односа, који 

су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 202, најмање 1 (једно) лице. 

 

Напомена: Уколико директор, оснивач, односно члан привредног друштва 

учествује у доказивању кадровског капацитета, исти не мора бити запослен у 

привредном друштву.  

 

Испуњеност услова из члана 26. ЗЈН, обавезних услова из члана 75. став 1. 

тачка 1), 2) и 4) ЗЈН и додатних услова из члана 76. став 2. ЗЈН – финансијски, 

пословни и кадровски капацитет, за учешће у поступку предметне јавне набавке 

доказује се достављањем: 
 

а) Изјаве понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане, уколико понуђач 

самостално подноси понуду,  

или 

Изјаве понуђача и подизвођача – попуњене, печатом оверене и потписане (од 

стране овлашћеног лица понуђача и свих подизвођача и оверену печатом), уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем потписану, 

или 

Изјаве групе понуђача – попуњене, печатом оверене и потписане (од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача), уколико понуду подноси група 

понуђача. 

 

б) За најмање 1 (једно) лице које ће извршити обуку радника Наручиоца за рад са 

предметним добрима, доставити: 

  

1. Изјаву о најмање једном лицу које ће извршити обуку радника Наручиоца за рад 

са предметним добрима - попуњену, печатом оверену и потписану, са тачно наведеним 

именом и презименом лица (Образац VI - пожељно је заокружити број партије/а);  

 

и 
  

2. Доказ о радном статусу напреднаведеног лица код понуђача, без обзира да ли 

подноси понуду за једну или обе партије: 
 

- Копију М обрасца осигурања, уколико је ангажован код понуђача по основу 

Уговора о раду (на одређено или неодређено време); 
 

или 
 

- Копију Уговора о обављању привремених и повремених послова ИЛИ копију 

Уговора о допунском раду ИЛИ копију Уговора о делу чији је предмет извођење 

радова који су предмет јавне набавке, уколико је ангажован код понуђача по основу 
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Уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. 

до 202. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН и 

из члана 75. став 2. ЗЈН. Додатне услове у погледу финансијског и пословног 

капацитета испуњава понуђач, док додатне услове у погледу техничког и кадровског 

капацитета понуђач и подизвођач/и испуњавају заједно. 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) 

ЗЈН и из члана 75. став 2. ЗЈН. Додатне услове у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета група понуђача испуњава заједно. 

 

Изјава, у зависности од начина подношења понуде, мора да буде попуњена, 

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. 

           

Начин достављања доказа  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а 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. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 

за привредне регистре: www.apr.gov.rs .  

Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре 

www.apr.gov.rs не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тач. 1),  2) и 4) ЗЈН: 

извод из регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно 

МУП-а, да понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани за кривична 

дела која су наведена у члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН и потврде надлежног пореског 

органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа 

да се понуђач налази у поступку приватизације.  

У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен законом или конкурсном 

документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су 

исти подаци јавно доступни. Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, 

http://www.apr.gov.rs/
http://www.apr.gov.rs/
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зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако 

је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни. 

Понуђач је дужан да без одлагања писано 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. 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 

доставља у изворном електронском облику. 

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 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 
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V ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

____________________________________________________________________ 

    (име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _________________ ул. _________________________________________бр. _____  

 

бр.л.к. _________________________ ПУ _________________овлашћује се да у име  

 

_________________________________________________ из ________________, 

                                                          (назив понуђача)  

може да учествује у поступку отварања понуда за поступак јавне набавке мале 

вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара – светлосни пулт, 

рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, 

обликован у две партије.  

 

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног 

отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда за предметну 

јавну набавку и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Дана: ____.____.2018. године               

                                                                                     П О Н У Ђ А Ч 

                      

                    М.П.           ________________________ 
                                                                                        (потпис овлашћеног лица)   

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњено Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом 

овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 
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VI ИЗЈАВА О ЛИЦУ КОЈЕ ЋЕ ВРШИТИ ОБУКУ РАДНИКА НАРУЧИОЦА ЗА 

РАД СА ПРЕДМЕТНИМ ДОБРИМА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, а у 

вези са поступком јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – 

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне 

кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то:  

Партија 1 – Светлосна опрема; 

Партија 2 – Тонска опрема;   

(пожељно је заокружити број партије/а) 

наводимо податке о лицу које које ће бити ангажовано за обуку радника Наручиоца 

за рад са предметним добрима: 

 
 

Ред. бр. 

 

Име и презиме 

(уписати) 

 

1. 

 

 

 

Дана: ____.____.2018. године     

                                                                                    П О Н У Ђ А Ч  

 

                                      М.П.                _______________________ 

                                                             (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена:  

 Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 

или са подизвођачем/има. 

 Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног  члана групе понуђача или 

овлашћено лице групе понуђача. 
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ПАРТИЈА I: 

СВЕТЛОСНА ОПРЕМА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 27 од 66 
 

VI  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _______________________________________ из ____________________, у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара – 

светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и 

друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 1 – Светлосна опрема, испуњава 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН и члана 75. став 2. ЗЈН, додатне услове 

из члана 76. став 2. ЗЈН и услов из члана 26. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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 и кривично дело 

преваре; 

 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 (не само на 

територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених 

јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању 

локалне самоуправе); 

 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; 

 да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у последње 3 (три) 

обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупан пословни приход у износу од најмање 

3.334.000,00 динара;  

 да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у последњих 5 (пет) 

година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

испоручио/продао добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од најмање 

3.334.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара – светлосни 

пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, 

обликован у две партије и то за Партију 1 – Светлосна опрема, поднео независно и без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Дана ____.____.2018. године   

                                                                            П О Н У Ђ А Ч 

 

                                   М.П.  _______________________  

                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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VII  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 

подизвођача, дајемо следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач  __________________________________ из  ____________________ 

и подизвођач/и 

_________________________________________  из   ____________________ 

_________________________________________  из   ____________________ 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – 

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне 

кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 1 – 

Светлосна опрема, испуњавају посебно обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) 

и 4) ЗЈН и члана 75. став 2. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

 

 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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 и 

кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 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; 

 

Понуђач _________________________________________ из _____________, 

испуњава додатне услове из члана76. став 2. ЗЈН и услов из члана 26. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то у 

погледу:   

           

 финансијског капацитета, односно да је у последње 3 (три) обрачунске године 

(2015, 2016. и 2017.) остварио укупан пословни приход у износу од најмање 

3.334.000,00 динара;  

 

 пословног капацитета, односно да је у последње 3 (три) године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 
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испоручио/продао добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од 

најмање 3.334.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка 

добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, 

микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 1 – Светлосна 

опрема, поднео независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

Дана ____.____.2018. године   

 

               П О Н У Ђ А Ч 

 

        М.П. _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                   ПОДИЗВОЂАЧ 

 

       М.П. _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

               ПОДИЗВОЂАЧ 

 

                                                             М.П. _______________________ 

                                                                      (потпис овлашћеног лица)  

    
НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним 

лицем/има подизвођач/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење предметне 

јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. Претходно попуњена Изјава понуђача и 

подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и 

оверена печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава 

подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја 

предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и  печатом оверити на 

наведен начин. 
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Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из 

групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

___________________________________  из  ____________________ 

___________________________________  из   ____________________ 

___________________________________  из   ____________________ 

 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – 

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне 

кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 1 – 

Светлосна опрема, испуњавају посебно услов из члана 26. ЗЈН и обавезне услове из 

члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

 

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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 и кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 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; 

 

као и да заједно испуњавају додатне услове из члана 76. став 2. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у погледу: 

 

 финансијског капацитета, односно да су у последње 3 (три) обрачунске године 

(2015, 2016. и 2017.) остварили укупан пословни приход у износу од најмање 

3.334.000,00 динара;  

 

VIII   ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
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 пословног капацитета, односно да су у последње 3 (три) године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

испоручили/продали добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од 

најмање 3.334.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да су заједничку 

понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – 

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне 

кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 1 – 

Светлосна опрема, поднели независно и без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

  

Дана ____.____.2018. године     П О Н У Ђ А Ч                                                                 

 

                                                                             М.П. _______________________ 
                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                             П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                 М.П.  ______________________ 
                                                             (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                            П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                               М.П.  ______________________ 
                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва овлашћена лица 

понуђача из групе понуђача. 
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IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ  ДОБАРА СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка 

добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, 

микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 1 – Светлосна 

опрема; 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)   

Телефон и телефакс   

Текући рачун и назив банке  

Матични број и ПИБ   

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

Предмет јавне набавке извршићемо:  

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) 

а) самостално; 

б) са подизвођачима:  

Назив подизвођача  

Адреса седишта   

Матични број и ПИБ    

Проценат укупне вредности набавке који 

ће понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који 

ће понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача 

 

в) заједнички са: 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА за партију 1: 

R. 
br. 

Opis SVETLOSNA OPREMA Proizvođač i model Količina Jed. cena 
bez PDV-a 

Cena 
bez PDV-a 

Garantni rok (u 
skladu sa 

objašnjenjem 
datim na str. 11 i 

12 konkursne 
dokumentacije) 

1 2 3 4 5 6=4*5 7 

1.  Digitalni upravljački pult za 
scensku rasvetu. Sa softverom 
baziranim na Windows 
oprativnom sistemu, grafičkim 
interfejsom velike rezolucije i 
lebdećim konfigurabilnim 
programskim prozorima. 1024 
upravljačkih kanala (2 univers) sa 
mogucnošću proširenja do 100 
universa (51200 parametara). 
Reflektori iz Philips Entertaiment 
grupacije (Selecon, VariLite i 
Showline) ne zauzimaju kanala. 
10 motorizovanih Submaster 
klizača, motorizovani A/B 
playback klizači, 5 motorizovanih 
multifunkcijskih konfigurabilnih 
klizača, 2 motorizovana Grand 
Master klizača, beskonačan broj 
strana za submastere, Trackpad 
za navigaciju, direktan pristup 
motorizovanih reflektora i četiri 
rotirajuća enkoderska točkića sa 
LCD statusnim displejima. Svi 
tasteri imaju pozadinsko 
osvetljenje. Beleženje podataka 
na SSD disk velike brzine na 
Mission Critical SQL server sa 
momentalnim upisom tako da ne 
postoji mogućnost gubitka 
podataka. Konfigurabilne prečice, 
generičke palete, vremenski 
programabilni (Time Line) efekti, 
mapiranje piksela, media player, 
tracking backup, više korisnika sa 
sigurnosnim login siframa, undo 
funkcija sa istorijom, monitoring 
utroška energije u sistemu, 
previzuelizacija u Blind modu, 
Magic Sheet Layout prozor, 
vizuelni editor Timecode-a, 
mogućnost crtanja putanje 
promene boje ili pozicije 

 1    
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inteligentnih reflekotra. 
Android/iOS daljinska kontrola. 
Postolje za tablet.  
4 x DMX izlaza, 1 x DMX ulaz, 2 x 
mrežna Ethernet porta sa podrška 
za vodeće protokole (ShowNet, 
ArtNet, ACN Ethernet, 
Pathway...), 3 x video Oizlaza 
(HDMI / VESA Display Port / DVI), 
interfejs za ekrane osetljive na 
dodir, MIDI ulaz/izlaz, SMPTE 
ulaz/izlaz, 2 x USB 3.0 i 7 x USB 
2.0 portova, 2 x COM porta, 2 x 
XLR konektora za svetlo. 
WYSIWYG interfejs (podrška za 
sve vodece programe za 
vizuelizaciju) , prekrivač za 
prašinu i 2 x LED gooseneck 
lampe. Instaliranje i obuka za rad 
sa uredjajima. Garantni rok 
minimum 24 meseca. 

2.   monitor osetljiva na dodir 21""   1    

3.  monitor 21""  1    

4.  Submaster Wing proširenje za 
upravljački pult. 20 klizača, bump 
taster sa pozadinskim 
osvetljenjem za svaki klizač, 
tasteri za promenu strane klizača 
sa pozadinskim osvetljenjem, 5 
LCD displeja u boji za 
identifikaciju i informacije o 
klizačima, USB konekcija i ulaz i 
izlaz za napajanje sa mogućnošću 
serijskog spajanja tri Winga. XLR 
priključak za gooseneck lampe. 

 1    

5.  Pozorišni elipsoidni zumprofilni 
reflektori snage 800W. Ugao 
rasipanja snopa od 15°- 35° ili 
25°- 50°. Izrađen od 
ekstrudiranog aluminijuma. 4 
noža za oblikovanje snopa. Dva 
otvora za postavljanje goboa i 
irisa, kao i rotirajući sklop sočiva. 
Podešavanje i centriranje lampe 
sa donje strane, kao i mehanizam 
za podešavanje distribucije 
svetlosnog snopa pomoću 
točkića, od homogenog snopa 
(FLET) do skoncentrisanog 
(BEAM). Podesiva ravnotežna 
tačka nosača.  

 4    
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Isporučuje se sa halogenom 
sijalicom GKV 800W, grlo G9.5, 
ramom za kolor filtere 158mm², 
držačem goboa B veličine, 
sigurnosna sajla je integrisana u 
reflektor, kukom za kačenje i 
napojnim kabal sa utikačem.  

 

НАПОМЕНА: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је због 

прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, подразумева 

се израз ''или одговарајуће''. Такође се подразумева да су све карактеристике минимум потребног.  

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за партију 1, Светлосна опрема: 

 

 

Начин и рок плаћања: Наручилац ће укупну цену испоручених, монтираних и 

пуштених у функцију добара из Спецификације добара, платити у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно 

наведеном врстом и количином испоручених, монтираних и пуштених у функцију добара 

и свом неопходном пратећом документацијом, у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12, 

68/2015 и 113/2017), а по претходно сачињеним записницима о квалитативно-

квантитативном пријему добара и извршеној обуци радника Наручиоца за рад са 

предметним добрима. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

 

 

Време одзива на пријаву квара, односно постпродајне подршке Наручиоцу за време 

гарантног рока је највише 24 часа од пријема позива Наручиоца. 
 

 

Рок и место испоруке, монтаже и пуштања у функцију добара: ________ дана (не 

може бити дужи oд 45 (четрдесетпет) календарских дана) од дана ступања Уговора на 

снагу („франко магацин Наручиоца“, Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 18105 

Ниш). 

 

 

Укупна понуђена цена за предметна 

добра са свим зависним трошковима 

без урачунатог ПДВ-а 

_________________ динара 

 

ПДВ 

 

_______ %  _________________ динара 

Укупна понуђена цена за предметна 

добра са свим зависним трошковима са 

урачунатим ПДВ-ом 

_________________ динара 
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Рок важења понуде: ________ дана (не може бити краћи од 60 (шездесет) дана) од дана 

отварања понуда. 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене и рекапитулације:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- У колони 3. уписати назив произвођача и модел понуђеног добра; 

- У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени oпис добара; 

- У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени oпис добра и то тако што ће се помножити 

јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4 

- У колони 7. уписати  гарантни рок, у складу са објашњењем датим на стр. 11 и 12 конкурсне документације.  

 

Понуђач треба да попуни рекапитулацију на следећи начин: 

- Уписати укупну понуђену цену добара без урачунатог ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену добара са урачунатим ПДВ-ом. 

 
НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише Образац понуде са спецификацијом добара, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, чиме потврђује тачност података који су наведени 

у обрасцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни потпишу и печатом овере 

сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити исти. Укупна цена обухвата све зависне трошкове. 

 

Дана, ___.___.2018. године                                                             

                      П О Н У Ђ А Ч 

                                                                         М.П.            __________________________                                               

                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана *.*.2018. године,  

 

закључује се 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА  

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне 

кутије, микрофони и друга опрема, за партију 1: Светлосна опрема 

 

између уговорних страна: 

1. Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 

18105 Ниш, МБ:7174764; ПИБ:100617315; ТР:840-

533664-24, коју заступа в.д. директора Драгана 

Петровић, (у даљем тексту „НАРУЧИЛАЦ“)  и  

 

2. _____________________________________ са 

седиштем у ____________, Ул. ________________ 

број _______, коју заступа ____________________, 

(у даљем тексту ДОБАВЉАЧ). 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2018. године Понуђачу – Добављачу доделио 

Уговор о јавној набавци након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, 

брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске 

дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије 

и то за Партију 1 – Светлосна опрема. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је испорука, монтажа и пуштање у функцију добара, Партија 

1 – Светлосна опрема, у свему у складу са Обрасцем понуде са спецификацијом 

добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни из изабране 

понуде Добављача број ______________ од ___. ___.2018. године. 

Саставни део овог Уговора су Образац понуде са спецификацијом добара, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, 1 (једна) бланко соло 

меница (печатом оверена и потписана), захтев за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке 

(оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне 

интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано 

менично овлашћење и копија картона депонованих потписа, као средство обезбеђења за 

добро извршење посла. 

X  МОДЕЛ УГОВОРА 
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Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________ из ______________________ 

 у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача ___________________________ 

__________________________________________ из ______________________ 

у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ___________________________ 

 

в) заједнички, у групи са:  

___________________________________________ из __________________  

___________________________________________ из __________________ 

___________________________________________ из __________________  

 

ЦЕНА  

Члан 2. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, су фиксне и не могу се мењати 

до коначне реализације посла.  

Уговорена цена садржи трошкове набавке добара, транспорта, испоруке, 

монтирања, пуштања у функцију, обуке радника Наручиоца за рад са предметним 

добрима („франко магацин Наручиоца“, Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 

18105 Ниш) и све остале зависне и друге неспецифичне трошкове. 

Коначна вредност испоручених, монтираних и пуштених у функцију добара 

утврдиће се и платити применом јединичних цена добара на стварну количину 

испоручених, монтираних и пуштених у функцију добара.  

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, 

Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава и то највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац 

може реализовати средство финансијског обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да ће добра из члана 1. овог уговора Наручиоцу испоручити, 

монтирати и пустити у функцију, у року од ____ дана (не може бити дужи од 45 

(четрдесетпет) календарских дана) од дана ступања на снагу Уговора, („франко магацин 

Наручиоца“, Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 18105 Ниш), са 

карактеристикама које су дате у усвојеној понуди Добављача (Обрасцем понуде са 
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спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни), брoj _____________ од ___.___.2018. године. 

Добављач је у обавези да испоручи нова, некоришћена добра. Сва испоручена 

добра морају бити праћена одговарајућом пропратном документацијом, као и 

техничком документацијом произвођача, односно каталогом, односно брошуром у 

штампаном или електронском облику.  

 

Члан 4. 

Добављач гарантује да добра неће имати оштећења ни дефекте приликом испоруке 

и монтаже, нити да ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у 

земљи наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац прихвата јединичне цене добара датих у понуди Добављача и обавезује 

се да укупну цену испоручених, монтираних и пуштених у функцију добара из 

Спецификације добара, исплати на текући рачун добављача број 

___________________________________ код ____________________ банке у року не 

дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 

тачно наведеном врстом и количином испоручених, монтираних и пуштених у функцију 

добара и свом неопходном пратећом документацијом, у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", 

број 119/12, 68/2015 и 113/2017), а по претходно сачињеним записницима о 

квалитативно-квантитативном пријему добара и извршеној обуци радника Наручиоца за 

рад са предметним добрима. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да: 

- у најкраћем року, од дана ступања на снагу Уговора, омогући Добављачу приступ 

објектима за несметану испоруку и монтажу добара; 

- пружи Добављачу све потребне информације које су релевантне за успешну 

испоруку и монтажу добара; 

- одреди свог радника, који ће присуствовати испоруци, монтажи и приликом 

пуштања у функцију добара и 

- одреди своје раднике, који ће након пуштања у функцију добара, бити обучени за 

руковање истим. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА И ОБУКА РАДНИКА 

 

Члан 7. 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају 

по извршеној испоруци, монтажи, пуштању у функцију предметних добара, о чему се 
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сачињава Записник о примопредаји који потписују представници Добављача и 

Наручиоца. 

Приликом примопредаје, представници Наручиоца су дужни да испоручена и 

монтирана добра на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим 

недостацима предметних добара пуштених у функцију, одмах саопште Добављачу. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања 

испоручених добара од карактеристика добара наведених у Обрасцу понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни, стране уговорнице сачињавају Записник о утврђеним недостацима и 

одступањима. 

Добављач је дужан да отклони недостатке и одступања утврђена Записником, 

односно иста замени добрима одговарајућег квалитета, у року од 5 (пет) радних дана од 

дана сачињавања Записника. У супротном Наручилац ће реализовати средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац задржава право да изврши проверу квалитета испоручених и 

монтираних добара. Уколико се притом утврди било какав недостатак или добро/а не 

одговарају спецификацији датој у понуди, добављач је дужан да иста замени добрима 

одговарајућег квалитета, што хитније у оквиру уговореног рока испоруке. У супротном 

се примењују уговорне казне из члана 11. овог уговора. 

Добављач је дужан да након испоруке, монтирања и пуштања у функцију добара 

која су предмет ове јавне набавке, обави обуку радника Наручиоца за рад са 

предметним добрима, у трајању од најмање 1 (једног) радног дана, у термину који 

одреди Наручилац, а што се констатује сачињавањем Записника о обављеној обуци, 

који потписују представници Добављача и Наручиоца. 

У случају неизвршења обуке се примењују уговорне казне из члана 11. овог 

уговора. 

 

Члан 8. 

Добављач гарантује да испоручена добра неће имати одступања од карактеристика 

добара предвиђених Обрасцем понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре 

понуђене цене и упутством како да се попуни, нити да ће до истих доћи због уобичајене 

употребе у условима који важе у земљи наручиоца. 

Уколико се у току гарантног рока, приликом експлоатације, утврди одступање од 

декларисаног квалитета испоручених добара услед уобичајене употребе и уколико 

сервисер на несумњив начин утврди да је до квара дошло услед коришћења 

испоручених добара, Добављач је дужан да о свом трошку исти отклони, односно да 

изврши замену добара добрима одговарајућег квалитета, као и да сноси трошкове 

сервисирања, у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.  

У случају да Добављач не отклони неисправности у року наведеном у претходном 

ставу, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за отклањање 

грешака у гарантном року. 
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ГАРАНТНИ РОК 

Члан 9. 

Гарантни рок који је Добављач дефинисао у Обрасцу понуде са спецификацијом 

добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни као 

саставном делу Уговора, креће од дана сачињавања Записника о квалитативно-

квантитативном пријему добара, односно од дана пуштања у функцију испоручених и 

монтираних добара. 

Добављач је дужан да отклони све недостатке на добрима у гарантном року.  

Уколико је због неисправног функционисања извршена замена добара или њихова 

битна поправка, гарантни рок почиње да тече поново од замене, односно од враћања у 

функцију поправљеног добра. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку закључења 

уговора достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 

(једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију 

менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 

пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од 

дана истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право 

да реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок 

важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг 

извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 

10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.   

 

Члан 11. 
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Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку примопредаје 

добара, достави Наручиоцу као средство обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев 

за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 

исте од стране пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и 

овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом 

оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана. 

Уколико Добављач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 

могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, на начин и под условима 

предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је 

важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на 

текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 

субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека 

гарантног рока.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје 

разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 13. 

Уговор се закључује, односно ступа на снагу, даном потписивања обеју страна 

уговорница и достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

и важи до коначне реализације уговорних обавеза. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. 

Измене морају бити сачињене у писаној форми.  

 

Члан 14. 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће 

одредбе Закона о облигационим односима.  
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Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 

саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а 

спорове који не могу бити решени споразумно решаваће надлежни суд у Нишу. 

 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава 

Наручилац, а 2 (два) Добављач. 

 

        НАРУЧИЛАЦ 

Народно позориште Ниш 

     В. Д. ДИРЕКТОРА 

 

 

_______________________ 

        Драгана Петровић                                      

ДОБАВЉАЧ 

 

 

 

 

 ________________________ 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.  

Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од 

укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће испоручити преко подизвођача.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум са обавезно наведеним 

подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. 

Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача 

наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“. 
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Понуђач ____________________________________________________________ из 

___________________, поступајући у складу са чланом 88. став 1. ЗЈН доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде у поступку јавне набавке мале 

вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара – светлосни пулт, 

рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, 

обликован у две партије и то за Партију 1 – Светлосна опрема, 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 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 

 

Дана ____.____.2018. године                                        П О Н У Ђ А Ч 

 

   М.П.  _______________________ 
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом 

овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде. 

XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, 

"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету 

(„Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 

31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних 

налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке 

о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), 
_______________________________________ из ______________________, _______________________________, 

                     (назив правног лица)                                          (место)                                       (адреса) 

 

___________________________________, _______________________________ , ___________________________, 

                    (матични број)                                              (ПИБ)                                               (текући рачун) 

доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 18105 Ниш, ПИБ: 100617315, МБР: 

7174764, Рачун: 840-533664-24;  

  

За поступак јавне набавке мале вредности добара - Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, 

тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за 

Партију 1 – Светлосна опрема, брoj 404-1/50Д-2018-28, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену 

(соло) меницу, серијски број: 

_________________________________ 

 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде, 

можете попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, дате у нашој понуди бр. 

______________од ____.____.2018. године и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих 

потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно 

друге имовине. 

  Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код Дужника - 

Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.  

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

-  уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не поднесе средство 

обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.  

 

У _________, ___.___.2018. године 
                                                                             ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                    М.П.  .................................................................. 

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења 

доставити 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у 

Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или 

копију) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије и 

копију картона депонованих потписа. 
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ПАРТИЈА II: 

Тонска опрема 
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VI  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _______________________________________ из ____________________, у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара – 

светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и 

друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 2 – Тонска опрема, испуњава 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН и члана 75. став 2. ЗЈН, додатне услове 

из члана 76. став 2. ЗЈН и услов из члана 26. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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 и кривично дело 

преваре; 

 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 (не само на 

територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу измирења одређених 

јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању 

локалне самоуправе); 

 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; 

 да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у последње 3 (три) 

обрачунске године (2015, 2016. и 2017.) остварио укупан пословни приход у износу од најмање 

1.666.000,00 динара;  

 да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у последњих 5 (пет) 

година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

испоручио/продао добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од најмање 

1.666.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара – светлосни 

пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, 

обликован у две партије и то за Партију 2 – Тонска опрема, поднео независно и без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Дана ____.____.2018. године    

                                                                                                                       П О Н У Ђ А Ч 
                                   М.П.  _______________________  

                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 
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VII  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 

подизвођача, дајемо следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач  __________________________________ из  ____________________ 

и подизвођач/и  

_________________________________________  из   ____________________ 

_________________________________________  из   ____________________ 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – 

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне 

кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 2 – 

Тонска опрема, испуњавају посебно обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 

4) ЗЈН и члана 75. став 2. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку, и то:  

 

 да је регистрован је код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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 и 

кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 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; 

 

Понуђач _________________________________________ из _____________, 

испуњава додатне услове из члана 76. став 2. ЗЈН и услов из члана 26. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то у 

погледу:    

          

 финансијског капацитета, односно да је у последње 3 (три) обрачунске године 

(2015, 2016. и 2017.) остварио укупан пословни приход у износу од најмање 

1.666.000,00 динара динара;  
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 пословног капацитета, односно да је у последње 3 (три) године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

испоручио/продао добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од 

најмање 1.666.000,00 динара динара без урачунатог ПДВ-а; 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка 

добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, 

микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 2 – Тонска 

опрема, поднео независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

Дана ____.____.2018. године   

 

               П О Н У Ђ А Ч 

 

        М.П. _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                   ПОДИЗВОЂАЧ 

 

       М.П. _______________________ 

         (потпис овлашћеног лица) 

 

               ПОДИЗВОЂАЧ 

 

                                                             М.П. _______________________ 

                                                                      (потпис овлашћеног лица)  

 

 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: Ову Изјаву овлашћено лице понуђача попуњава, заједно са свим овлашћеним 

лицем/има подизвођач/има потписује и оверава печатом, само уколико понуђач извршење предметне 

јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. Претходно попуњена Изјава понуђача и 

подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и 

оверена печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава 

подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја 

предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и  печатом оверити на 

наведен начин. 
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Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из 

групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђачи из групе понуђача: 

___________________________________  из  ____________________ 

___________________________________  из   ____________________ 

___________________________________  из   ____________________ 

 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – 

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне 

кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 2 – 

Тонска опрема, испуњавају посебно услов из члана 26. ЗЈН и обавезне услове из члана 

75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

 

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 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 и кривично дело преваре; 

 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 

(не само на територији где има регистровано седиште већ и уколико има обавезу 

измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно 

Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 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; 

 

као и да заједно испуњавају додатне услове из члана 76. став 2. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у погледу: 

 

 финансијског капацитета, односно да су у последње 3 (три) обрачунске године 

(2015, 2016. и 2017.) остварили укупан пословни приход у износу од најмање 

1.666.000,00 динара динара;  

 

 пословног капацитета, односно да су у последњих 5 (пет) година до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

VIII   ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
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испоручили/продали добра која су иста или слична предмету набавке, у вредности од 

најмање 1.666.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а; 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да су заједничку 

понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – 

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне 

кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 2 – 

Тонска опрема, поднели независно и без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

  

Дана ____.____.2018. године     П О Н У Ђ А Ч                                                                 

 

                                                                             М.П. _______________________ 
                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                             П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                 М.П.  ______________________ 
                                                             (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                                                            П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                               М.П.  ______________________ 
                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и печатом овере сва овлашћена лица 

понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 52 од 66 
 

IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ  ДОБАРА СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка 

добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, 

микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 2 – Тонска 

опрема; 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)   

Телефон и телефакс   

Текући рачун и назив банке  

Матични број и ПИБ   

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

Предмет јавне набавке извршићемо:  

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) 

а) самостално; 

б) са подизвођачима:  

Назив подизвођача  

Адреса седишта   

Матични број и ПИБ    

Проценат укупне вредности набавке који 

ће понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који 

ће понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача 

 

в) заједнички са: 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА за партију 2:  

R. 
br. 

Opis – TONSKA OPREMA Proizvođač i 
model 

Količina Jed. cena 
bez PDV-a 

Cena 
bez PDV-а 

Garantni rok (u 
skladu sa 

objašnjenjem 
datim na str. 11 i 

12 konkursne 
dokumentacije) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Digitalni audio mikser sa 24 reglera za 
ulazne kanale i 2 master reglera za stereo 
i mono izlaze. Mikser na svojoj radnoj 
površini ima pored ovih reglera i deo sa 
obrtnim kontrolama za sve parametre 
izabranog kanala i to za ulazni nivo i VP 
filter, uključenje fantomskog napajanja 
48V, okretač faze, podešavanje 
parametara dinamike, gate sa filterom 
visokih tonova, kompresorom sa prikazom 
redukcije nivoa, 3 parametra 4-pojasnog 
ekvilajzera, panoramom i podešavanjem 
kašnjenja. Praćenje podešavanja ovih 
parametara vrši se preko LED dioda 
postavljenih oko svih ovih obrtnih 
kontrola a može se pratiti i na ekranu – 
touchscreen-u. Pored ovoga na gornjoj 
strani neophodni su i USB konektori za 
skladištenje scena i programa dok se USB 
na zadnjoj strani miksera može koristiti za 
snimanje i playback do 32 kanala. Za tu 
namenu uz mikser je neophodno 
isporučiti i program tipa Abelton Live ili sl. 
Regleri na ulaznim i izlaznim kanalima 
treba da budu motorizovani. Ulazni kanali 
treba da imaju mogućnost rada u min 
2leyera. Regleri ulaznih kanala mogu imati 
više različitih funkcija u istom leyeru i to 
treba da bude praćeno drugačijom bojom 
kojom je osvetljen taj regler. Grupa 
reglera treba da ima mogućnost kontrole i 
grafičkog ekvilajzera koji je dodeljen 
nekom od glavnih izlaza. Pored reglera 
svaki ulazni kanal ima tastere za izbor radi 
podešavanja parametara kanala, SOLO 
funkciju i taster za uključenje i isključenje 
tog kanala. Grubo praćenje nivoa signala 
pojedinih kanala i neki od parametara 
omogućeni su malim ekranom iznad 
svakog reglera. Mikser treba da omogući 
min. 8 VCA i 8 MUTE grupa kao i 

 1    
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postavljanje i memorisanje stanja – 
snapshot. Mikser treba da ima i LED 
indikator nivoa monitorisanog ili nekog od 
glavnih izlaznih kanala kao i konektor za 
slušalice. Sa zadnje strane nalaze se audio 
ulazi i izlazi –32 mikrofonska XLR ulaza od 
kojih 8 sa kombinovanim TRS ulazom za 
linijske signale i 16 XLR izlaza koji se 
opredeljuju za glavne izlaze, AUX izlaze i 
dr. Svi izlazi mogu imati grafički i 
parametarski ekvilajzer kao i kompresor 
dinamike. Mikser ima i jedan digitalni AES 
izlaz,višekanalni izlaz sa USB i MADI 
konekcijom za višekanalno snimanje kao i 
priključak za opcioni dodatni stagebox sa 
min 32 ulaza i 8 izlaza. Mikser ima 
mogućnost ugradnje dodatnih kartica za 
proširenje kapaciteta ulaza i izlaza u više 
različitih formata. Mikser treba da ima 
ugrađene digitalne efekte (reverb, dilej, 
korusi sl.) i to minimalno 4 nezavisna 
efekta. Mikser treba da ima i mogućnost 
daljinske kontrole preko WIfI mreže i 
tablet ili sl. računara uz besplatnu 
aplikaciju. Mikser treba da ima integrisano 
napajanje 220V. Instaliranje i obuka za rad 
sa uredjajima. Garantni rok minimum 24 
meseci. 

2.  Aktivni studijski monitor u bas-refleks 
izvedbi, 5“ bas zvučnik, 1“ visokotonski 
zvučnik u kratkoj horni – talasovodu. 
Integralni pojačavači snage min. 40W po 
svakom zvučniku (komponenti). Ulazi XLR 
i ¼“ TRS, filteri za osnovnu ekvalizaciju 
(visoki / niski). Frekventna karakteristika 
min. 45Hz – 20kHz, max zvučni pšritisak 
min. 108dB sa C filtrom. Napajanje 
integrisano 220V. 

 2    

3.  Aktivni zvučnik sa ručkama za jednostavno 
nošenje, konstrukcija bas refleks sa 10“  
bas zvučnikom i visokotoncem u horni 
110x x50O. Integrisani zvučnim treba da 
ima snagu od min. 1.000W pik vrednosti 
(min. 500W stalne snage) tako da zvučnik 
može da proizvede zvučni pritisak od min. 
124dB. Frekventni raspon minimalno 60Hz 
– 20kHz sa odstupanjem od 3dB. Težina 
zvučnika ne sme biti veća od 12kg. Dizajn 
kutije omogućava postavljanje kao stojeći 

 2    
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ili koso kao podni monitor. Zvučnik treba 
da ima mogućnost postavljanja i na stalak. 
Zvučnik treba da ima min. 2 ulaza koji se 
mogu posebno kontrolisati, izlaza prema 
drugom zvučniku ili subvoferu, izbor 
ekvalizacije u zavosnosti od načina i mesta 
postavljanja kao i mogućnost kontrole 
preko Bluetooth veze. 

4.  Komplet opreme za bežično povezivanje i 
kontrolu miksera sa instaliranom 
aplikacijom. Kontrola treba da se vrši 
preko ekrana dijagonale min. 9“ 

 1    

5.  Audio rekorder u kutiji 1RU, 19“ za 
snimanje na SD, SDHC, CF ili USB 
memorijske jedinice u WAW i MP3 
formatu sa izbororm kvaliteta snimanja. 
Snimač treba da poseduje RCA analogne 
ulaze i izlaze kao i RCA digitalni ulaz i izlaz. 
Rekorder može biti kontrolisan preko 
žične daljinske komande a treba da 
poseduje i USB konektor za kontrolne 
ulaze i izlaze ako i PS/2 konektor za 
opcionu tastaturu. Snimač treba da ima 
bojom prosvetljene tastere za 
reprodukciju i snimanje, ekran sa 
prikazom aktuelnih parametara rada kao i 
konektore za ulaganje kartičnih medija sa 
zaštitnim vratima. 

 2    

6.  Dinamički mikrofon sa minimalnim 
frekventnim opsegom 75Hz – 18kHz, 
superkardio usmerenost, karakteristična 
impedansa min. 600Ohm. Mikrofon treba 
da ima sistem elastičnog vešanja kapsule 
za manji prenos buke od držanja i ugrađen 
filter vetra. Isporučuje se sa nosačem za 
postavljanje na mikrofonski stalak. 

 2    

7.  Multikorski 12-parični kabl dijametra max. 
15mm. Kabl treba daima radne 
provodnike minimalnog prečnika 0,15mm 
i spiralno upreden zaštitni oplet oko svake 
parice. Podužna međusobna kapacitivnost 
parica ne sme biti veća od 14pF/m a 
prema opletu ne veća od 135pF/m. Svaka 
parica treba da bude obeležena na svom 
plaštu / izolaciji radi lakše identifikacije. 

 50    

8.  Mikrofonski kabl 2x0,22mm2 ukupnog 
prečnika između 5,5mm i 6mm. 
Podužnakapacitivnost između parica max. 
100pF/m 

 100    
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9.  Priključna binska kutija – stagebox sa 8 
ženskih i 4 muška 3-polna XLR konektora. 
Kutija treba da je modularna radi lakšeg 
spajanja na multikorski kabl. 

 1    

10.  3-polni kablovski muški XLR konektor, 
NEUTRIK 

 25    

11.  3-polni kablovski ženski XLR konektor, 
NEUTRIK 

 20    

 

 

 
НАПОМЕНА: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је због 

прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или одговарајуће''. Такође се подразумева да су све карактеристике 

минимум потребног.  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за партију 2, Тонска опрема: 

 

 

Начин и рок плаћања: Наручилац ће укупну цену испоручених, монтираних и 

пуштених у функцију добара из Спецификације добара, платити у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са тачно 

наведеном врстом и количином испоручених, монтираних и пуштених у функцију добара 

и свом неопходном пратећом документацијом, у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", број 119/12, 

68/2015 и 113/2017), а по претходно сачињеним записницима о квалитативно-

квантитативном пријему добара и извршеној обуци радника Наручиоца за рад са 

предметним добрима. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

 

 

Време одзива на пријаву квара, односно постпродајне подршке Наручиоцу за време 

гарантног рока је највише 24 часа од пријема позива Наручиоца. 
 

 

Укупна понуђена цена за предметна 

добра са свим зависним трошковима 

без урачунатог ПДВ-а 

_________________ динара 

 

ПДВ 

 

_______ %  _________________ динара 

Укупна понуђена цена за предметна 

добра са свим зависним трошковима са 

урачунатим ПДВ-ом 

_________________ динара 
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Рок и место испоруке, монтаже и пуштања у функцију добара: ________ дана (не 

може бити дужи oд 45 (четрдесетпет) календарских дана) од дана ступања Уговора на 

снагу („франко магацин Наручиоца“, Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 18105 

Ниш). 

 

 

Рок важења понуде: ________ дана (не може бити краћи од 60 (шездесет) дана) од дана 

отварања понуда. 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене и рекапитулације:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- У колони 3. уписати назив произвођача и модел понуђеног добра; 

- У колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени oпис добара; 

- У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени oпис добра и то тако што ће се помножити 

јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4).  

- У колони 7. уписати  гарантни рок, у складу са објашњењем датим на стр. 11 и 12 конкурсне документације.  

 

Понуђач треба да попуни рекапитулацију на следећи начин: 

- Уписати укупну понуђену цену добара без урачунатог ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену добара са урачунатим ПДВ-ом. 

 
НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише Образац понуде са спецификацијом добара, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, чиме потврђује тачност података који су наведени у 

обрасцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни потпишу и печатом овере сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити исти. Укупна цена обухвата све зависне трошкове.  

 

Дана, ___.___.2018. године                                                             

                      П О Н У Ђ А Ч 

                                                                         М.П.            __________________________                                               

                                                                      (потпис овлашћеног лица) 
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На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана *.*.2018. године,  

 

закључује се 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА  

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне 

кутије, микрофони и друга опрема, за партију 2: Тонска опрема 

 

између уговорних страна: 

1. Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 

18105 Ниш, МБ:7174764; ПИБ:100617315; ТР:840-

533664-24, коју заступа в.д. директора Драгана 

Петровић, (у даљем тексту „НАРУЧИЛАЦ“)  и  

 

2. _____________________________________ са 

седиштем у ____________, Ул. ________________ 

број _______, коју заступа ____________________, 

(у даљем тексту ДОБАВЉАЧ). 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.2018. године Понуђачу – Добављачу доделио 

Уговор о јавној набавци након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, 

брoj 404-1/50Д-2018-28 – Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске 

дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије 

и то за Партију 2 – Тонска опрема. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је испорука, монтажа и пуштање у функцију добара, Партија 

2 – Тонска опрема, у свему у складу са Обрасцем понуде са спецификацијом добара, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни из изабране понуде 

Добављача број ______________ од ___. ___.2018. године. 

Саставни део овог Уговора су Образац понуде са спецификацијом добара, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, 1 (једна) бланко соло 

меница (печатом оверена и потписана), захтев за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке 

(оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне 

интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и потписано 

менично овлашћење и копија картона депонованих потписа, као средство обезбеђења за 

добро извршење посла. 

X  МОДЕЛ УГОВОРА 
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Добављач ће испоручити добра из става 1. (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________ из ______________________ 

 у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача ___________________________ 

__________________________________________ из ______________________ 

у износу од ___% од укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ___________________________ 

 

в) заједнички, у групи са:  

___________________________________________ из __________________  

___________________________________________ из __________________ 

___________________________________________ из __________________  

 

ЦЕНА  

Члан 2. 

Јединичне цене добара дате у Обрасцу понуде са спецификацијом добара, обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, су фиксне и не могу се мењати 

до коначне реализације посла.  

Уговорена цена садржи трошкове набавке добара, транспорта, испоруке, 

монтирања, пуштања у функцију, обуке радника Наручиоца за рад са предметним 

добрима („франко магацин Наручиоца“, Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 

18105 Ниш) и све остале зависне и друге неспецифичне трошкове. 

Коначна вредност испоручених, монтираних и пуштених у функцију добара 

утврдиће се и платити применом јединичних цена добара на стварну количину 

испоручених, монтираних и пуштених у функцију добара.  

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години, 

Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава и то највише до 

износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене овим уговором, Наручилац 

може реализовати средство финансијског обезбеђења предвиђено чл. 1. овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да ће добра из члана 1. овог уговора Наручиоцу испоручити, 

монтирати и пустити у функцију, у року од ____ дана (не може бити дужи од 45 

(четрдесетпет) календарских дана) од дана ступања на снагу Уговора („франко магацин 

Наручиоца“, Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 18105 Ниш), са 

карактеристикама које су дате у усвојеној понуди Добављача (Обрасцем понуде са 
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спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни), брoj _____________ од ___.___.2018. године. 

Добављач је у обавези да испоручи нова, некоришћена добра. Сва испоручена 

добра морају бити праћена одговарајућом пропратном документацијом, као и 

техничком документацијом произвођача, односно каталогом, односно брошуром у 

штампаном или електронском облику.  

 

Члан 4. 

Добављач гарантује да добра неће имати оштећења ни дефекте приликом испоруке 

и монтаже, нити да ће до истих доћи због уобичајене употребе у условима који важе у 

земљи наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац прихвата јединичне цене добара датих у понуди Добављача и обавезује 

се да укупну цену испоручених, монтираних и пуштених у функцију добара из 

Спецификације добара, исплати на текући рачун добављача број 

___________________________________ код ____________________ банке у року не 

дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре (исправног рачуна) са 

тачно наведеном врстом и количином испоручених, монтираних и пуштених у функцију 

добара и свом неопходном пратећом документацијом, у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС", 

број 119/12, 68/2015 и 113/2017), а по претходно сачињеним записницима о 

квалитативно-квантитативном пријему добара и извршеној обуци радника Наручиоца за 

рад са предметним добрима. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да: 

- у најкраћем року, од дана ступања на снагу Уговора, омогући Добављачу приступ 

објектима за несметану испоруку и монтажу добара; 

- пружи Добављачу све потребне информације које су релевантне за успешну 

испоруку и монтажу добара; 

- одреди свог радника, који ће присуствовати испоруци, монтажи и приликом 

пуштања у функцију добара и 

- одреди своје раднике, који ће након пуштања у функцију добара, бити обучени за 

руковање истим. 
 

ПРИМОПРЕДАЈА ДОБАРА И ОБУКА РАДНИКА 

 

Члан 7. 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају 

по извршеној испоруци, монтажи, пуштању у функцију предметних добара, о чему се 
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сачињава Записник о примопредаји који потписују представници Добављача и 

Наручиоца. 

Приликом примопредаје, представници Наручиоца су дужни да испоручена и 

монтирана добра на уобичајени начин прегледају и да своје примедбе о видљивим 

недостацима предметних добара пуштених у функцију, одмах саопште Добављачу. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања 

испоручених добара од карактеристика добара наведених у Обрасцу понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се 

попуни, стране уговорнице сачињавају Записник о утврђеним недостацима и 

одступањима. 

Добављач је дужан да отклони недостатке и одступања утврђена Записником, 

односно иста замени добрима одговарајућег квалитета, у року од 5 (пет) радних дана од 

дана сачињавања Записника. У супротном Наручилац ће реализовати средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац задржава право да изврши проверу квалитета испоручених и 

монтираних добара. Уколико се притом утврди било какав недостатак или добро/а не 

одговарају спецификацији датој у понуди, добављач је дужан да иста замени добрима 

одговарајућег квалитета, што хитније у оквиру уговореног рока испоруке. У супротном 

се примењују уговорне казне из члана 11. овог уговора. 

Добављач је дужан да након испоруке, монтирања и пуштања у функцију добара 

која су предмет ове јавне набавке, обави обуку радника Наручиоца за рад са 

предметним добрима, у трајању од најмање 1 (једног) радног дана, у термину који 

одреди Наручилац, а што се констатује сачињавањем Записника о обављеној обуци, 

који потписују представници Добављача и Наручиоца. 

У случају неизвршења обуке се примењују уговорне казне из члана 11. овог 

уговора. 

 

Члан 8. 

Добављач гарантује да испоручена добра неће имати одступања од карактеристика 

добара предвиђених Обрасцем понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре 

понуђене цене и упутством како да се попуни, нити да ће до истих доћи због уобичајене 

употребе у условима који важе у земљи наручиоца. 

Уколико се у току гарантног рока, приликом експлоатације, утврди одступање од 

декларисаног квалитета испоручених добара услед уобичајене употребе и уколико 

сервисер на несумњив начин утврди да је до квара дошло услед коришћења 

испоручених добара, Добављач је дужан да о свом трошку исти отклони, односно да 

изврши замену добара добрима одговарајућег квалитета, као и да сноси трошкове 

сервисирања, у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.  

У случају да Добављач не отклони неисправности у року наведеном у претходном 

ставу, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за отклањање 

грешака у гарантном року. 
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ГАРАНТНИ РОК 

Члан 9. 

Гарантни рок који је Добављач дефинисао у Обрасцу понуде са спецификацијом 

добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни као 

саставном делу Уговора, креће од дана сачињавања Записника о квалитативно-

квантитативном пријему добара, односно од дана пуштања у функцију испоручених и 

монтираних добара. 

Добављач је дужан да отклони све недостатке на добрима у гарантном року.  

Уколико је због неисправног функционисања извршена замена добара или њихова 

битна поправка, гарантни рок почиње да тече поново од замене, односно од враћања у 

функцију поправљеног добра. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 10. 

Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку закључења 

уговора достави Наручиоцу као средство обезбеђења за добро извршење посла: 1 

(једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију 

менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 

пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом оверено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од 

дана истека рока за коначно извршење посла. 

Уколико Добављач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право 

да реализује меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок 

важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг 

извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 

10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.   

 

Члан 11. 
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Понуђач коме je додељен уговор – Добављач, дужан је да у тренутку примопредаје 

добара, достави Наручиоцу као средство обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев 

за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом 

исте од стране пословне банке (оригинал или копија) ИЛИ извод из Регистра меница и 

овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије, попуњено, печатом 

оверено и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана. 

Уколико Добављач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 

могућност коришћења предмета уговора у гарантном року, на начин и под условима 

предвиђеним уговором, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Меничним овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима, поднети на 

наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница платива на први позив и да је 

важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на 

текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 

субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека 

гарантног рока.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје 

разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 13. 

Уговор се закључује, односно ступа на снагу, даном потписивања обеју страна 

уговорница и достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

и важи до коначне реализације уговорних обавеза. 

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. 

Измене морају бити сачињене у писаној форми.  

 

Члан 14. 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће 

одредбе Закона о облигационим односима.  
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Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 

саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а 

спорове који не могу бити решени споразумно решаваће надлежни суд у Нишу. 

 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) задржава 

Наручилац, а 2 (два) Добављач. 

 

          НАРУЧИЛАЦ 

 Народно позориште Ниш 

       В.Д.  ДИРЕКТОРА 

 

 

  _______________________ 

        Драгана Петровић                                      

ДОБАВЉАЧ 

 

 

 

 

 ________________________ 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.  

Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од 

укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће испоручити преко подизвођача.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум са обавезно наведеним 

подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. 

Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача 

наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“. 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.  

Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од 

укупне вредности уговорених добара без ПДВ-а и део предмета набавке који ће испоручити преко подизвођача.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум са обавезно наведеним 

подацима - тачка 8 - Упутства понуђачима како да сачине понуду, односно податком о понуђачу који ће у име групе потписати уговор. 

Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о свим понуђачима из групе понуђача 

наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“. 
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Понуђач ____________________________________________________________ из 

___________________, поступајући у складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде за поступак јавне набавке мале 

вредности добара, брoj 404-1/50Д-2018-28  – Набавка добара – светлосни пулт, 

рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, 

обликован у две партије и то за Партију 2 – Тонска опрема, 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 

средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 

 

Дана ____.____.2018. године                                     П О Н У Ђ А Ч 

 

   М.П.  _______________________ 
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом 

овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде. 
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, 

"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о платном промету 

(„Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 

31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних 

налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке 

о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), 
_______________________________________ из ______________________, _______________________________, 

                     (назив правног лица)                                          (место)                                       (адреса) 

 

___________________________________, _______________________________ , ___________________________, 

                    (матични број)                                              (ПИБ)                                               (текући рачун) 

доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: Народно позориште Ниш, Синђелићев трг бб, 18105 Ниш, ПИБ: 100617315, МБР: 

7174764, Рачун: 840-533664-24;  

 

За јавну набавку мале вредности добара - Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске 

дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема, обликован у две партије и то за Партију 2 – 

Тонска опрема, брoj 404-1/50Д-2018-28, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, 

серијски број: 

_________________________________ 

 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност понуде, 

можете попунити на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, дате у нашој понуди бр. 

______________од ____.____.2018. године и овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих 

потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно 

друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених за 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Добављача, статусних промена код Дужника - 

Добављача, оснивања нових правних субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.  

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

-  уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној набавци; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не поднесе средство 

обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације.  

 

У _________, ___.___.2018. године 
                                                                                             ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                                  М.П.  .................................................................. 

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног овлашћења 

доставити 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за регистрацију менице у 

Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или 

копију) ИЛИ извод из Регистра меница и овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије и 

копију картона депонованих потписа. 

 


