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САДРЖАЈ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ               ЈНМВ 1-1/2015 

На пснпву шл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 
тексту: Закпн), шл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 
29/2013), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке са делпвпдним брпјем ЈНМВ 1-1/2015 пд 
9.1.2015. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку са делпвпдним брпјем      1-
2/2015.гпдине, припремљена је: 

 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА  

Куппвина ппреме за ппремаое Пмладинскпг центра у Ппжеги, брпј ЈН 1-1/2015  

 

 
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

РЕДНИ 

БРПЈ 
ППИС СТРАНА 

1. Ппщти ппдаци п јавнпј набавци 3 

2. Ппдаци п предмету јавне набавке 4 

3. Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 5 

4. Пбразац ппнуде 12 

5. Услпви за ушещће у ппступку и нашин дпказиваоа услпва 20 

6. Мпдел угпвпра 22 

7. Технишке спецификације 26 

8. Пбразац структуре цене са упутствпм 28 

9. Пбразац трпщкпва припремаоа ппнуде 31 

10 Изјава п независнпј ппнуди – Прилпг П/1 32 

11. Изјава п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку – Прилпг П/2 33 

12. Изјава п испуоенпсти дпдатних услпва  - Прилпг П/3 35 
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1. ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ          ЈНМВ 1-1/2015 

Назив нарушипца:  Удружеое Фпрум цивилне акције ФПРЦА Ппжега  

Текући рашун: 355-1102509-10 

ПИБ: 101005707 

Матишни брпј: 17280414 

Адреса:  Карађпрђева 3, Ппжега 31210  

Интернет страница: www.forca.rs  

Шифра делатнпсти: 91330 

Нарушилац спрпвпди ппступак јавне набавке мале вреднпсти пп партијама, за набавку радпва – 
куппвина ппреме за ппремаое Пмладинскпг центра у Ппжеги 

Брпј јавне набавке у Плану набавки  - Интерни брпј 1. / Редни брпј 1.1. 

Ппступак јавне набавке се спрпвпди са циљем закљушиваоа угпвпра п јавнпј набавци.  

Кпнтакт лице за пружаое свих инфпрмација у вези са ппступкпм jавне набавке, а у складу са 
Закпнпм: Гпран Ђукић, е маил: goran@forca.rs, fax: 031-3825191  

 

Раднп време нарушипца је ппнедељак – петак, пд 9 дп 16 шаспва. Захтеви упућени факспм или 
електрпнскпм ппщтпм ван раднпг времена биће примљени првпг нареднпг раднпг дана.  
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2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ           ЈНМВ 1-1/ 2015 

1. Предмет јавне набавке су радпви - куппвина пзвучеоа за Пмладински центар у Ппжеги 

„Пвп је местп за нас“ 
 

2.Назив и пзнака из Ппщтег решника набавки (ПРН):  
 
32300000 – Телевизијски и радип пријемници и уређаји за снимаое или репрпдукцију 

звука или слике 

 
 

3. Јавна набавка је пбликпвана у једнпј  партији, и тп: 

Ред. бр. Назив партије Пзнака из ПРН 

Партија 1. Пзвушеое – кутије, бас бинпви,миксета, 

бински мпнитпри,микрпфпни, микрпфпни 

за бубао, нпсаши микрпфпна, каблпви 

30200000 

 

Ппнуђенa дпбра мпрају у целини пдгпварати захтевима из кпнкурсне дпкументације. 
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3. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ   ЈНМВ 1-
1/2015 

Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду садржи све ппдатке п захтевима Удружеоа Фпрца 
Ппжега из Ппжеге у ппгледу садржине ппнуде, нашина сашиоаваоа и ппднпщеоа ппнуде, кап и 
услпве ппд кпјима се спрпвпди ппступак јавне набавке.  
 
Ппнуђаши су дужни да ппнуду у пптпунпсти сашине у складу са пвим упутствпм и захтевима из 
кпнкурсне дпкументације.  

 
1) Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра бити састављена  
Ппнуде у пвпм ппступку јавне набавке се састављају искљушивп на српскпм језику.  
 
  
2) Ппсебни захтеви у вези начина дпстављаоа ппнуда 
2.1. Сачиоаваое и пакпваое ппнуде 

 
Ппнуђаши су дужни да све пбрасце кпји су саставни деп кпнкурсне дпкументације пппуне шиткп 
и у пптпунпсти. Све пбрасце и мпдел угпвпра пптписује пдгпвпрнп лице ппнуђаша и пверава 
пешатпм.  
 
Укпликп ппнуђаш нашини грещку приликпм пппуоаваоа пбразаца, дужан је да исту прекрије 
кпрективним лакпм и правилнп пппуни, а местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм.  
 
Ппнуда се пакује у фасциклу, а пптпм се запешаћена фасцикла пакује у кпверат или кутију и 
адресира у складу са упутствпм датим у делу 2.3. Дпстављаое ппнуда. 
 
 
Садржина ппнуде је следећа: 

  
ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ: 

 

1. Пбразац ппнуде  

2. Пбразац структуре цене 

3. Мпдел угпвпра 

4. Пбразац трпшкпва припремаоа ппнуде (наппмена: пппуоаваое пвпг пбрасца није 

пбавезнп.)  
5. Изјава п независнпј ппнуди – Прилпг П/1 

6. Изјава п испуоенпсти услпва за учешће у ппступку јавне набавке – Прилпг П/2 

7.  Изјава п испуоенпсти дпдатних услпва – Прилпг П/3 

 
 
2.2. Пзначаваое ппверљивих ппдатака у ппнудама 

 
Ппдаци кпје ппнуђаш пправданп пзнаши кап ппверљиве, биће кприщћени самп у ппступку јавне 
набавке и биће дпступни самп лицима укљушеним у ппступак пријема, птвараоа и пцене 
ппнуде. 
Ппверљивим ће бити третирана дпкумента кпја у гпроем деснпм углу нпсе пзнаку 
»ппверљивп« и пптпис пвлащћенпг лица.  
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Акп се ппверљивим сматра самп ппједини ппдатак, пн мпра бити ппдвушен црвенпм линијпм, а 
ппред тпг реда на деснпј маргини исписана пзнака ппверљивпсти. 
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на наведени нашин.  
Ппнуђена цена и дпкази п испуоенпсти услпва за ушещће у ппступку не мпгу се сматрати 
ппверљивим. 
 

2.3. Дпстављаое ппнуде 
 

Ппнуде се дпстављају неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпренпј 
на нашин пписан у делу 2.1. Сачиоаваое и пакпваое ппнуде. 
 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п 
групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
 
Ппнуду дпставити на адресу: Удружеое ФПРЦА Ппжега, Карађпрђева 3, 31210 Ппжега, са 

назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку мале вреднпсти- куппвина пзвучеоа за Пмладински 

центар у Ппжеги 

 „НЕ ПТВАРАТИ”. 

 
Ппнуде се сматрају благпвременим укпликп су примљене пд стране наручипца дп 
22.01.2015. гпдине дп 11 часпва. 
 
Ппнуде примљене накпн пвпг рпка сматраће се неблагпвременим и неће се птварати у 
ппступку птвараоа ппнуда, већ ће нептвпрене бити враћене ппнуђашу са назнакпм 
„неблагпвременп”.  

 
2.4. Птвараое ппнуда 
 

Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити  22.01.2015. гпдине. у 12.00 часпва у прпстпријама 
нарушипца на адреси: ГАСИ Ппжега (зграда Културнг центра Ппжега,првви спрат) Коаза 
Милпща 8, 31210 Ппжега. 
 
Птвараое ппнуда ће се врщити уз присуствп пвлащћених представника ппнуђаша. Представник 
ппнуђаша, пре ппшетка јавнпг птвараоа ппнуда, предаје Кпмисији за јавну набавку писанп 
пвлащћеое за ушещће у ппступку јавнпг птвараоа ппнуда.  
 

 
3) Пбавештеое п мпгућнпсти ппднпшеоа ппнуда за једну или више партија и упутствп п 

начину на кпји ппнуда мпра да буде ппднета, укпликп је предмет јавне набавке пбликпван у 
више партија 
Ппнуђаш мпра ппднети ппнуду за бар једну партију у целини, а мпже ппднети ппнуде за пбе 
партије.  
Ппнуде се дпстављају заједнп, за пбе партије, с тим щтп ппнуђаш пппуоава пбразац ппнуде и 
пбразац структуре цене у зависнпсти пд партије за кпје ппднпси ппнуду. 

 
4) Пбавештеое п мпгућнпсти ппднпшеоa ппнуде са варијантама 

Ппднпщеое ппнуда са варијантама није дпзвпљенп.  
Ппнуде кпје буду садржале алтернативна рещеоа биће пдбијене кап непдгпварајуће.  
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5) Начин измене, дппуне и пппзива ппнуде у смислу члана 87. став 6. Закпна 
 

Ппнуда кпја се ппднпси неппсреднп или путем ппщте мпра бити ппднета у затвпренпј кпверти 
или кутији, и мпра бити затвпрена такп да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу 
утврдити да се први пут птвара. 
Ппнуђаш кпји је ппднеп ппнуду за једну или пбе партије мпже је на исти нашин изменити, 

дппунити или пппзвати у рпку предвиђенпм да дпстављаое ппнуда, уз назнаку „измена / 

дппуна / пппзив / ппнуде за јавну набавку мале вреднпсти - куппвина пзвучеоа за 

Пмладински центар у Ппжеги 

 ЈНМВ брпј 1-1/2015 „НЕ ПТВАРАТИ“ 

 
6) Пбавештеое да ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да 

учествује у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити да учествује у више заједничких 
ппнуда 

 
Сваки ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
 
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда.  
Укпликп дпбије ппнуде кпје су сашиоене супрптнп пвпј забрани, нарушилац ће их све пдбити 
кап неприхватљиве.  

 
7) Захтеви у вези са ппднпшеоем ппнуда са ппдизвпђачем 

Ппнуђаш кпји ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у ппнуди наведе назив тпг 
ппдизвпђаша, прпценат набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша и кпји деп предмета 
набавке ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  
Укпликп дпђе дп закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци, ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру.  
Ппнуђаш кпји је ппднеп ппнуду са ппдизвпђашем у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за 
изврщеое угпвпрних пбавеза.  
Нарушилац ће деп дпспелих пптраживаоа измирити директнп ппдизвпђашу за деп набавке кпји 
је изврщип ппдизвпђаш, акп пн тп захтева и акп ппнуђаш не стави пригпвпр у вези дпспећа тпг 
пптраживаоа.   

 
8) Oбавештеое п тпме да је саставни деп заједничке ппнуде сппразум кпјим се 

ппнуђачи из групе међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке 
Када група ппнуђаша ппднпси ппнуду ппнуђаши из групе ппнуђаша су дужни да сашине сппразум 
кпјим се међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое набавке. Пвај сппразум 
пбавезнп садржи ппдатке п: 

1. шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем; 

2. ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр; 
3. ппнуђашу кпји ће издати рашун; 
4. рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое; 
5. пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра; 
6. друга питаоа пдређена пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм. 

Сппразум шланпва групе ппнуђаша је саставни деп заједнишке ппнуде.   
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према 
нарушипцу. 
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Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и угпвпра п јавнпј 
набавци према нарушипцу пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. Акп се задруга 
ппјављује кап ппднпсилац заједнишке ппнуде у име задругара за пбавезе из ппступка јавне 
набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп према нарушипцу пдгпварају 
задругари.  

 
9) Захтеви у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, гарантнпг рпка, кап и 

евентуалних других пкплнпсти пд кпјих зависи прихватљивпст ппнуде 
 
Услпви плаћаоа 
Аванснп плаћаое није дпзвпљенп. 
Ппнуде кпје садрже другашије захтеве у ппгледу услпва плаћаоа биће пдбијене кап 
неприхватљиве. 
Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 15 дана пд дана уреднпг пријема рашуна.  
Рашун исппставља ппнуђаш на пснпву пптврђенпг дпкумента п успещнп изведеним радпвима, 
накп квантитативнп-квалиатативне примппредаје и пптписа Записника п примппредаји пд 
старане надзпрнпг пдгана. Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша. 
 
Рпк важеоа ппнуде 

Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе рпк важеоа ппнуде. Рпк важеоа ппнуде не мпже бити 
краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
Ппнуде кпје буду садржале краћи рпк, биће пдбијене кап неприхватљиве. 
 
Рпк за исппруку дпбара 
Рпк исппруке дпбара се исказује у пбрасцу ппнуде, а сматраће се да је куппвина изведена када 
струшнп лице – именпвани надзпрни прган свпјим пптписпм верфикује квалитет купљене 
ппреме , тј Записник п примппредаји. 
 
Максимални рпк за исппруку дпбара је дат у Пбрасцу ппнуде. 

 
Грешке у квалитету  
Нарушилац и ппнуђаш записнишки ће кпнстатпвати да ли је куппвина кпја је предмет јавне 
набавке изврщена у складу са Угпвпрпм.  
 
У слушају да се записнишки кпнстатује да су утврђени недпстаци у квалитету и квантитету 
ппреме, ппнуђаш мпра све недпстатке птклпнити у рпку не дужем пд 5 дана пд дана 
квалитативнп – квантитативне примппредаје.  
У тпку трајаоа гарантнпг рпка ппнуђаш је дужан да евентуалне недпстатке кпји се ппјаве, 
птклпни без накнаде у рпку не дужем пд 5 дана, пд дана пријема писменпг захтева нарушипца.  
 
Гарантни рпк 
Ппнуђаш се пбавезује да пбезбеди квалитет предмета јавне набавке у складу са свпјпм 
ппнудпм и стандардима и нпрмативима за пву врсту дпбара. 
 

10) Валута и начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди 
Цене у ппнуди мпрају бити исказане у динарима без ПДВ-а. ПДВ у ппнуди ће бити ппсебнп 
исказан.  
Није дппущтенп да цене у ппнуди буду исказане у странпј валути. 
Јединишна цена мпра да садржи све пснпвне елементе структуре цене, такп да ппнуђена цена 
ппкрива све трпщкпве кпје ппнуђаш има у реализацији набавке.  
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Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 
92. Закпна п јавним набавкама.  

 
11) Ппдаци п државнпм пргану или прганизацији, пднпснп пргану или служби 

теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампуправе где се мпгу благпвременп дпбити 
исправни ппдаци п ппреским пбавезама, заштити живптне средине, заштити при 
заппшљаваоу, услпвима рада и сл 

 
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства финансија. 
 
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у 
Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. 
 
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, 
заппщљаваоа и спцијалне пплитике. 
 

 

 12) Ппсебни захтеви у ппгледу заштите ппверљивпсти ппдатака кпје наручилац ставља 
ппнуђачима на распплагаое, укључујући и оихпве ппдизвпђаче  
 
У пвпм ппступку јавне набавке нема ппверљивих ппдатака кпје би нарушилац у сврху 
сашиоаваоа ппнуда мпрап ставити на распплагаое ппнуђашима. 

13) Пбавештеое п начину на кпји се мпгу тражити дпдатне инфпрмације или 
ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде и пбавештеое п начину кпмуникације у ппступку 
Сва кпмуникација у ппступку јавне набавке се пдвија искљушивп писаним путем. Тражеое и 
даваое билп каквих инфпрмација усменим путем није дпзвпљенп. 
Раднп време нарушипца је ппнедељак – петак, пд 9 дп 16 шаспва. Захтеви упућени факспм или 
електрпнскпм ппщтпм ван раднпг времена биће примљени првпг нареднпг раднпг дана.  
Свакп заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику тражити пд нарушипца дпдатне 
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде најкасније пет дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуде.  
Накпн пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама и ппјащоеоима нарушилац ће у рпку пд 
три дана пд дана пријема захтева, ппднпсипцу ппслати пдгпвпр у писанпм пблику и тај пдгпвпр 
истпвременп пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.  

 
14) Пбавештеое п начину на кпји се мпгу захтевати дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача 

ппсле птвараоа ппнуда и вршити кпнтрпла кпд ппнуђача пднпснп оегпвпг ппдизвпђача 
Накпн птвараоа ппнуда, нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће 
му ппмпћи при струшнпј пцени ппнуда.  
Нарушилац мпже врщити и кпнтрплу неппсредним увидпм кпд ппнуђаша и кпд ппдизвпђаша. 
Укпликп упши рашунске грещке, кпмисија нарушипца мпже, укпликп за тп дпбије сагласнпст 
ппнуђаша, да изврщи оихпву исправку. Укпликп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских 
грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
У слушају да ппстпји разлика између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена, а 
акп ппстпји разлика између цене исписане брпјевима и цене исписане слпвима, мерпдавна је 
цена исписана слпвима.  

 
15) Дпдатнп пбезбеђеое испуоеоа угпвпрних пбавеза ппнуђача кпји се налазе на списку 
негативних референци 
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Ппнуђаш кпји се налази на списку негативних референци кпји впди Управа за јавне набавке, у 
складу са шланпм 83. Закпна, а кпји има негативну референцу за предмет набавке кпји није 
истпврстан предмету пве јавне набавке, а укпликп таквпм ппнуђашу буде дпдељен угпвпр, 
дужан је да у тренутку закљушеоа угпвпра преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп 
изврщеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска 
гаранција за дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 15%, ό͔ͯͣͫͭͦ мл҈ ͙͘ ͭ͊;͔͟ мнΦ 
͍̂ͨͯͭͫͭ͊ ͨͦͤͯΏ͊;͙ͣ͊ ͊ͦ͟͟ ͒͊ ͫ͊;͙͔ͤ ͨͦͤͯ͒ͯ) пд укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а, са 
рпкпм важнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. 
Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст 
банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи. 

 
16) Критеријум за дпделу угпвпра 

 
Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.  
Максималан брпј ппндера је 100. 
 
Метпдплпгија за дпделу ппндера: 

Брпј ппндера Бц - израшунава се према фпрмули  

 

                     најнижа ппнуђена цена  Х  100 
 Бц  =   ---------------------------------------------------------------------- 
                 ппнуђена цена из ппнуде кпја се бпдује 
 
 

  
17) Разлпзи збпг кпјих ппнуда мпже бити пдбијена  

Биће разматране самп ппнуде кпје су благпвременп предате и прихватљиве.  
Нарушилац ће пдбити све неприхватљиве ппнуде у смислу шлана 107. Закпна.  

 
18) Пбaвeштeоe дa нaкнaду зa кoришћeоe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица, снпси ппнуђаш. 

 
19) Пбавештеое п рпкпвима и начину ппднпшеоа захтева за заштиту права са 

упутствпм п уплати таксе из члана 156. Закпна 
 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или 
ппслпвнп удружеое у оихпвп име.  

 
Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак 
захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији.  

Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail: 
office@forca.rs  или факспм на брпј  0313825191 , или преппрушенпм ппщиљкпм са 
ппвратницпм. 

Раднп време нарушипца је ппнедељак – петак, пд 9 дп 16 шаспва. Захтеви упућени факспм или 
електрпнскпм ппщтпм ван раднпг времена биће примљени првпг нареднпг раднпг дана.   

mailto:office@forca.rs
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Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 
радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није другашије пдређенп.  
 
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим 
укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое 
ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа.  У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права 
дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда.  

 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл. 108. Закпна или пдлуке п пбустави ппступка 
јавне набавке из шл. 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 5 дана пд дана 
пријема пдлуке.  

 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре 
истека тпг рпка.  

 
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 40.000,00 
динара према следећем упутству: 
 
 Брпј жирп рашуна: 840-742221843-57,  
 Ппзив на брпј  97 50-016,  
 Шифра плаћаоа: 253, 
 Сврха: Републишка административна такса са назнакпм набавке на кпју се пднпси,  
 Кприсник: Бучет Републике Србије.  
 
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шлана 138. - 167. Закпна. 
 

 
20) Пбавештеое  п рпку за закључеое угпвпра  
  

Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  
 
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.  
 
Акп ппнуђаш кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, нарушилац 
мпже да закљуши угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. 
 
Укпликп нарушилац не дпстави пптписан угпвпр у рпку кпји је дап у кпнкурснпј дпкументацији, 
ппнуђаш није дужан да га касније пптпище и не мпже трпети никакве ппследице услед 
пдбијаоа да угпвпр пптпище.  
 

22) Ппштпваое пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа  

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне свпјине.  (Пбразац изјаве – ПРИЛПГ П/2 ) 
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4. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ              ЈНМВ 1-1/2015 

Наппмена: ˽ͦͤͯΏ͊; ͔͞ ͒ͯ͗͊ͤ ͒͊ ͙ͨͦͨͯͤ ͍͔ͫ ͔͍͔͒ͦ͡ ͦ͋ͪ͊ͫͼ͊ ͔ͨͦͤͯ͒Σ ͯ ͫ͊͒ͯ͟͡ ͫ͊ ͍ͫͦͦͣ͞ 
ͨͦͤͯ͒ͦͣΣ ͒͊ ͙ͻ ͙ͨͦͭͨ΄͔ ͙ ͍͔͙ͦͪ ͔ͨ;͊ͭͦͣΦ 

 

На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуда пбјављенпг на Ппрталу набавки и интернет страни: 

www.forca.rs и у складу са кпнкурснпм дпкументаципм за јавну набавку мале вреднпсти – 

куппвина пзвучеоа за Пмладински центар у Ппжеги 

редни брпј ЈНМВ 1 -1 / 15 

 дпстављамп Вам следећу  

 

П П Н У Д У 

Ппнуда брпј  ____________________  пд __________________ за јавну набавку мале вреднпсти 

куппвина пзвучеоа за Пмладински центар у Ппжеги 

 

1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђаша  

Адреса (ппщтина, местп и адреса седищта 

ппнуђаша): 

 

Текући рашун  

Матишни брпј  

ПИБ  

http://www.forca.rs/
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Име и презиме кпнтакт пспбе  

Факс  

Е-маил адреса  

Телефпн  

Лице пвлащћенп за пптписиваое Угпвпра  

 

Местп: 

Датум: 

 
М.П. 

Пптпис пвлащћенпг лица: 

 

 

2) ППДНПСИМ ППНУДУ ЗА (запкружити):  

Партију 1 

 

 

 

 

Местп: 

Датум: 

 
М.П. 

Пптпис пвлащћенпг лица: 

 

 

 

 

 

 

 Назив партије 
 

Партија 1 
 

Пзвушеое – кутије, бас бинпви,миксета, бински мпнитпри,микрпфпни, 

микрпфпни за бубао, нпсаши микрпфпна, каблпви 



Страна 14 oд 35 
 

 

3) ППНУДУ ППДНПСИМ: 

 

А) САМПСТАЛНП 

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ (навести ппслпвнп име и седищте ппдизвпђаша и ппдатке п прпценту 

укупне вреднпсти набавке кпји ће ппнуђаш ппверити ппдизвпђашу, кап и деп предмета набавке 

кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша): 

___________________________________________________; 

___________________________________________________; 

___________________________________________________; 

В) ППДНПСИМ ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ СА СЛЕДЕЋИМ ЧЛАНПВИМА ГРУПЕ: 

1)_________________________________________________; 

2)_________________________________________________; 

3)_________________________________________________; 

4)_________________________________________________; 

 

 (запкружити нашин на кпји се ппднпси ппнуда) 

 

 

 

 

Местп: 

Датум: 

 
М.П. 

Пптпис пвлащћенпг лица: 
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4) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 

1) Назив ппдизпвђаша  

 Адреса   

 Текући рашун  

 Матишни брпј  

 ПИБ  

 Име и презиме кпнтакт пспбе  

 Факс  

 Е-маил адреса  

 Прпценат укупне вреднпсти 

набавке кпји ће изврщити 

ппдизвпђаш 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 

изврщити ппдизвпђаш 

 

2) Назив ппдизпвђаша  

 Адреса   

 Текући рашун  

 Матишни брпј  

 ПИБ  

 Име и презиме кпнтакт пспбе  

 Факс  

 Е-маил адреса  

 Прпценат укупне вреднпсти 

набавке кпји ће изврщити 

ппдизвпђаш 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 

изврщити ппдизвпђаш 

 

Наппмена: ˨͍͔ͦͦͤͦ͘͢ ͔͞ ͙͙ͦͨͪ͊ͭ͟ ͯ ͙ͦͤͦͦͣ͟͡ ͋ͪͦͯ͞ ͙͔ͨͪͣͪ͊͊͟ ͙ͦͦ͟͟͡ ͙ͣ͊ 

͙͍ͨͦ͒ͦ͘Ώ͊;͊ 

Местп: 

Датум: 

 
М.П. 

Пптпис пвлащћенпг лица: 
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5) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ  

1) Назив ушесника у заједнишкпј 

ппнуди 

 

 Адреса   

 Текући рашун  

 Матишни брпј  

 ПИБ  

 Пдгпвпрнп лице  

 Лице за кпнтакт  

 Факс  

 Е-маил адреса  

 Телефпн  

2) Назив ушесника у заједнишкпј 

ппнуди 

 

 Адреса   

 Текући рашун  

 Матишни брпј  

 ПИБ  

 Пдгпвпрнп лице  

 Лице за кпнтакт  

 Факс  

 Е-маил адреса  

 Телефпн  

 

Наппмена: ˨͍͔ͦͦͤͦ͘͢ ͔͞ ͙͙ͦͨͪ͊ͭ͟ ͯ ͙ͦͤͦͦͣ͟͡ ͋ͪͦͯ͞ ͙͔ͨͪͣͪ͊͊͟ ͙ͦͦ͟͟͡ ͙ͣ͊ ͯ;͔͙ͫͤ͊͟ ͯ 

͔͙͊͒ͤ͘͞;ͦ͟͞ ͙ͨͦͤͯ͒ 

Местп: 

Датум: 

 
М.П. 

Пптпис пвлащћенпг лица: 
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6) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 (пппунити за партију за кпју се ппнуда пднпси) 

 Партија 1 
 

Пзвушеое – кутије, бас бинпви,миксета, бински 
мпнитпри,микрпфпни, микрпфпни за бубао, нпсаши 

микрпфпна, каблпви 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

 

Укупна цена са ПДВ-
пм 

 

Рпк и нашин 
плаћаоа 
(не мпже бити 
краћи пд 15 дана пд 
дана уреднпг 
пријема рашуна) 

 

Рпк важеоа ппнуде  
(не мпже бити 
краћи пд 30 дана пд 
дана птвараоа 
ппнуда) 

 

Гарантни перипд   

Рпк за исппруку 
дпбара  

 

Рпк за птклаоаое 
недпстатака у 
гарантнпм рпку  

(не мпже бити дужи 
пд 5 дана)  

 

 

Местп: 

Датум: 

 
М.П. 

Пптпис пвлащћенпг лица: 
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7) СПЕЦИФИКАЦИЈА  (˽ͦͤͯΏ͊; ͍ͨͦͨͯͥ͊͊ ͍͔ͫ ͍͔ͫͭ͊͟ ͙͘ ͔ͫͨͼ͙ͺ͙͊͟ͼ͙͞)͔ 

1 - Партија 1: Пзвушеое – кутије, бас бинпви,миксета, бински мпнитпри,микрпфпни, 

микрпфпни за бубао, нпсаши микрпфпна, каблпви 

Бр. ППИС  Јед.мере Кпл. Јед.цена 
без ПДВ-а 

УКУПНП 

1.      

1.1.      

1.2.        

1.3.        

1.4.        

Укупнп  без ПДВ-а:   

ПДВ:  

Укупнп  са ПДВ-пм:  
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5. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ       ЈНМВ 1-1/2015 

 

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА 
И УПУТСТВП ЗА ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ  

 

5.1. УСЛПВИ кпје ппнуђач мпра да испуни да би мпгап да учествује у 
ппступку јавне набавке:  
 

Ред.  
брпј  

5.1.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  

1  да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар  

2  да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре  

3  да му није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда  

4  да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји  

5  да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет 
јавне набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм  

 

Ред.  
брпј  

5.1.2. ДПДАТНИ УСЛПВИ  
 

1 да није бип у блпкади дужпј пд 7 дана у ппследоих 6 месеци  
 

2 да има најмаое једнпг заппсленпг радника  
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5.2. УПУТСТВП какп се дпказује испуоенпст услпва из члана 75. и 76. ЗЈН 

 

1) прецизнп навпђеое једнпг или више дпказа пдређених Закпнпм и Правилникпм за 
сваки пд предвиђених услпва за учешће у ппступку јавне набавке и пргана надлежнпг 
за оихпвп издаваое:  
 

У складу са шланпм 77. став 4. ЗЈН а с пбзирпм да се ради п спрпвпђеоу ппступка јавне набавке 
мале вреднпсти шија је прпцеоена вреднпст маоа пд изнпса из шлана 39. став 1. ЗЈН (3.000.000,00 
динара), испуоенпст свих услпва, псим услпва из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН, дпказује 
дпстављаоем ИЗЈАВЕ кпјпм ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу 
пптврђује да испуоава услпве.  

За пву јавну набавку се не тражи испуоенпст услпва из шлана 75. ташке 5) ЗЈН.  

Ппнуђаш кпји дпстави Изјаву у смислу шлана 77. став 4. ЗЈН НЕ ДПСТАВЉА ДПКАЗЕ ИЗ ЧЛАНА 77. 
ЗЈН.  

Акп ппнуђаш дпстави изјаву из шлана 77. став 4. ЗЈН, нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п 
дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија да дпстави на 
увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва.  

Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на 
увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву.  

 

2) текст изјаве укпликп се испуоенпст услпва дпказује изјавпм из члана 77. 
став 4. Закпна:  

Текст изјаве шине саставни деп Кпнкурсне дпкументације – прилпг П/2 
 

 
НАППМЕНА  
1. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра испунити 
пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташке 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп.  
 
2. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, у складу са шланпм 80. Закпна, 
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташке 1) дп 4)  
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6. МПДЕЛ УГПВПРА                ЈНМВ 1-1/2015 

УГПВПР 
п јавнпј набавци мале вреднпсти за набавку дпбара  

 

Партија ____________ - ___________________________  
                              (брпј партије / а)                                             (назив партије) 

 

 

 
угпвпр закљушен дана _____________гпдине између :  

 
1. Удружеоа Фпрум цивилне акције ФПРЦА Ппжега, ПИБ 101005707    (у даљем тексту: 

НАРУЧИЛАЦ)кпга заступа директпр Мирпслав Тамбурић 
 
и  

2. _________________________________________________________, са седищтем у 
______________________ улица __________________________________ бр ________ 
ПИБ:__________________, МАТ бр:______________________, Брпј жирп рашуна : 
___________________________________________  
кпга заступа ___________________________________ ( у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ - 
ППНУЂАЧ)  

 

 
Угпвпрне стране кпнстатују: 
 
да је нарушилац, на пснпву закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/2012) 

спрпвеп ппступај јавне набавке мале вреднпсти брпј ЈНМВ 1-1/, шији је предмет куппвина 

пзвучеоа за Пмладински центар у Ппжеги 

на пснпву Ппзива за ппднпщеое ппнуда пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки и интернет 

страници нарушипца; 

- да је предмет јавне набавке пбликпван у једнпј   партији:  
-  

Партија 1 -Пзвушеое – кутије, бас бинпви,миксета, 

бински мпнитпри,микрпфпни, микрпфпни за 

бубао, нпсаши микрпфпна, каблпви 

 
- да је Изврщилац дпставип сампсталну / заједнишку / са ппдизвпђашем   ппнуду 

(запкружити пдгпварајућу ппцију) брпј ___________ (биће преузетп из ппнуде), кпја се 
налази у прилпгу Угпвпра и саставни је деп Угпвпра; 

- да је нарушилац Пдлукпм п дпдели угпвпра, брпј ______(пппуоава Нарушилац), дпделип 
Извпђашу угпвпр за партију _________ (пппуоава Нарушилац); 

- да Нарушилац пвај угпвпр закљушује на пснпву шлана 113. Закпна п јавним набавкама;  
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- да ће Изврщилац  изврщеое угпвпрених пбавеза пп пвпм Угпвпру делимишнп ппверити 
Ппдизвпђашу ____________________ (пппуоава Нарушилац, акп има ппдизвпђаша).  

 
 
ПРЕДМЕТ УГПВПРА: 
Члан 1. 
Угпвпрне стране су сагласне да је предмет пвпг угпвпра куппвина __________________  
____________________________________________________, а према усвпјенпј ппнуди 
Извпђаша брпј __________ пд ________________  (биће преузетп из ппнуде).  
 
У пквиру изврщеоа предметних радпва, Извпђаш ће врщити радпве према ппнуди брпј 
________  (биће преузетп из ппнуде), кпја представља саставни деп пвпга Угпвпра и кпја се 
налази у прилпгу пвпга Угпвпра.  
 
 
ВРЕДНПСТ УГПВПРА      
Члан 2. 

Угпвпрена вреднпст радпва изнпси укупнп ____________________ динара, без ПДВ-а, пднпснп 

________________ динара са ПДВ-пм.  

Угпвпрена цена радпва ппдразумева  Партију / е бр. _______ и извпђеоеое  _______________   
_____________________________ радпва, и у исту није пбрашунат ПДВ.  
Наведена цена је фиксна.  
Пбрашунати ПДВ плаћа НАРУЧИЛАЦ. 
 
НАЧИН ПЛАЋАОА  
Члан 3.  
Исплату рашуна пп пвпм угпвпру врщи Нарушилац у рпку пд _______ дана (не мпже бити краћи 
пд 15 дана) пд дана уреднпг пријема рашуна, на рашун Извпђаша.  
Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.  

 
РПК ЗА ИСППРУКУ ДПБАРА 
Члан 4. 
Изврщилац  се пбавезује да дпстави дпбра кпја су предмет угпвпра на адресу Нарушипца.   Рпк 

за исппруку дпбара је дефинисан у ппнуди извпђаша кпја је саставни деп пвпг Угпвпра.  

Сматраће се да је набавка изврщена када Изрщилац исппруши дпбра и стави их на распплагаое 
Нарушипцу, тј када се изврщи квантитативнп-квалитативна примппредаја дпбара. 
Рпк за исппруку дпбара је:  
За Партију 1 - ________ дана пд пптписиваоа Угпвпра 
 
ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА: 
Члан 5. 
Сва дпбра испуоавају технишке и технплпщке нпрме и карактеристике према технишкпј 
спецификацији кпнкурсне дпкументације за јавну набавку брпј ЈНМВ 1/2015, а кпја је дата у 
ппнуди Извпђаша брпј _______________ (биће преузетп из ппнуде) и шини саставни деп пвпг 
Угпвпра. 

 
КВАНТИТАТИВНП-КВАЛИТАТИВНА ПРИМППРЕДАЈА И ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (ПДРЖАВАОЕ У 
ГАРАНТНПМ РПКУ)  
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Члан 6.  
Пп заврщетку квантитативнп-квалитативне примппредаје пвлащћени представници Нарушипца 
и Изврщипца састављају Записник кпји пптписују и пверавају.  
Укпликп се у Записнику кпнстатује да радпви не пдгпварају кплишини или квалитету из Ппнуде, 
Изврщилац је дужан да птклпни недпстатке у рпку пд ________ (не дужем пд 5) дана пд 
састављаоа Записника п рекламацији.  
 
Изврщилац изјављује Нарушипцу да на дпбра даје гаранцију кпја траје: 
 
1. за Партију 1 – у складу са гарантним рпкпвима прпизвпђаша предметне ппреме. 
 
Ппшетак гарантнпг рпка се рашуна пд датума званишнпг квантитативнп-квалитативнпг пријема 
рдпбара.   
У тпку трајаоа гарантнпг рпка, Изврщилац је дужан да евентуалне недпстатке кпји се ппјаве, 
птклпни без накнаде у рпку пд ______(не дужем пд 5) дана, пд дана пријема писменпг захтева 
Нарушипца, какп је дефинисанп Ппнудпм. 
 

 
УГПВПРНА КАЗНА  
Члан 7.  
Акп Изврщилац не изведе радпве дп рпка утврђеним пвим Угпвпрпм, дужан је да плати 
Нарушипцу казну пд 0,2% пд УГПВПРЕНЕ ЦЕНЕ за сваки дан закащоеоа.  
Приликпм исплате НАРУЧИЛАЦ ће умаоити изнпс на рашуну у слушају кащоеоа радпва за 
изнпс угпвпрене казне дефинисане ставпм 1. пвпг шлана или упутити налпг да му Изврщилац 
уплати изнпс у висини угпвпрне казне.  
За умаоеое нпвшанпг изнпса рашуна из разлпга наведених у претхпднпм ставу Нарушилац није 
пбавезан да тражи сагласнпст Изврщипца али је дужан да га у рпку пд 8 (псам) дана писменп 
пбавести п разлпзима изврщенпг умаоеоа.  

 
РАСКИД УГПВПРА  
Члан 8.  
Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп Изврщилац касни са 
исппрукпм вище пд седам дана.  
Нарушилац задржава правп да једнпстранп раскине Угпвпр укпликп исппрушена дпбра не 
пдгпварају квалитету из Ппнуде, а није изврщенп птклаоаое недпстатака на нашин предвиђен 
пвим Угпвпрпм.  
 
СППРПВИ  
Члан 9.  
Угпвпрне стране су сагласне да евентуалне сппрпве првенственп рещавају дпгпвпрпм.  
У слушају да исти не мпгу рещити дпгпвпрпм, сппр ће се рещити пред стварнп надлежним 
судпм у Ппжеги.  
 
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ  
Члан 10.  
Угпвпр ступа на снагу данпм пптписа пд стране Нарушипца и Изврщипца.  
Све измене и дппуне пвпг Угпвпра врще се у писменпј фпрми.  

 
Члан 11.  
За све щтп пвим Угпвпрпм није предвиђенп примеоиваће се пдредбе Закпна п пблигаципним 
пднпсима.  
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Члан 12.  
Пвај Угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака пд кпјих 4 (шетири) дпбија Нарушилац, 
а 2 (два) Изврщилац.  
 
 
 
ЗА ИЗВРШИПЦА 
 
Директпр 
 
______________________________________ 
 
М.П 

ЗА НАРУЧИПЦА  
 
Директпр 
Мирпслав Тамбурић 
______________________________________ 
 
М.П 
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7. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ       ЈНМВ 1-1/2015 

ПАРТИЈА 1 – Пзвушеое – кутије, бас бинпви,миксета, бински мпнитпри,микрпфпни, микрпфпни 

за бубао, нпсаши микрпфпна, каблпви 

Технички ппис: Ппрема кпја технички задпвпљава пптребе пзвучаваоа затвпренпг прпстпра 
Пмладинскпг центра Ппжега  кап и пптребе прганизпваоа кпнцерата у прпстпру баште 
Пмладинскпг центра  

Спецификација: 

Бр. ППИС  Јед.мере Кпл. 

1. Пзвушеое – кутије, бас бинпви,миксета, бински 
мпнитпри,микрпфпни, микрпфпни за бубао, нпсаши микрпфпна, 
каблпви 

  

1.1. Двпсистемска активна кутија - System Type: Active 12” 2-way Bi-Amplified 
system 

 • 2-way Bi-Amplified speaker system• Low frequency power amplifier 650W 
RMS, 1300W peak (CLASS D)• Highfrequency power amplifier 100W RMS, 
200W peak (CLASS D)• 28/56-bit, 192kHz DSP processing• Independent LF 
andHF signal limiting 

• Thermal, DC and short circuit fault protections• Bass / Treble EQ controls• 
Switchable 90Hz monitorfilter• Combo XLR/1/4" jack balanced line or mic 
inputs• Female XLR balanced line level output• Rear panel mic/line 
levelswitch 

• Rear panel front LED defeat switch• Remote volume control (applied 
voltage controlled)• 90° x 45° elliptical WaveGuide (EWG) • Dual-angle (0°or-
10°) 35mm pole socket• Suspension points 6XM10 threaded.• Black rhino 
paint finish•15mm plywood construction 

кпмад 4 

1.2 Активна звушна кутија Бас бин - System Type: Active 18” Subwoofer 18’’ 
Active subwoofer• Low frequency power amplifier 1000W RMS, 2000W 
peak,(Class D)• 132dB Max SPL • Highheadroom amplifier • 38-200Hz 
frequency response • 18’’ Woofer with 4’’ voice coil • Adjustable crossover: 
80Hz-200Hz•100Hz high pass filter output• Integral phase switch 0° and 180° 

Кпмад 2 

1.3 Прпфесипнална тпнска миксета - System Type: 32-Channel Professional 
Mixing Console -32 Input Channels (24 mono) *XLR Mic: 24 mono channels + 
4 stereo channels *4 Stereo Line Inputs *24 Inserts *LargeIlluminated Mute 
Switches *Stereo inserts *4 Groups with inserts *3-Band EQ with sweepable 
mids *6 Aux sends *DualDSP with 100 digital multi-effects *2 Stereo aux 
return *USB I/O (from aux sends or main mix) *Input gain trim on 
eachchannel *24 dB Low cut filter at 75Hz *100mm faders *PFL switches 
*AFL switches *Phantom power switch (+ 48V)*Mono Out & LPF with sub-
woofer containing variable frequency control *2 x 12-segment LED level 
meter for Main L/R,PFL/AFL. Group 1–4 *Talkback mic input 

Кпмад 1 
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1.4 Мпнитпрска активна звушна кутија - System Type: Active 12” 2-way Bi-
Amplified system - Aktivna dvosistemska zvučna kutija trapezoidnog oblika, 
sa 12" zvučnikom, sinusne snage 220W, 60Hz-20kHz,usmerenosti 90°x60° 

Кпмад  2 

1.5  Сет микрпфпна за бубао - System Type: Petodelni mikrofonski set -*Five 
piece drum mic kit *One kick drum mic with mic stand swivel mount *One 
snare mic with rim clip *Three tom micswith rim clips *Gold-plated XLR 
connectors *Road case included 

Кпмад 1 

1.6 Впкални микрпфпни - System Type: Profesionalni Kondezatorski Vokal 
Mikrofon  *Pressure gradient, true condenser *Extended linear frequency 
response *Super-cardioid pickup pattern *Three micron,gold-sputtered 
diaphragm *High SPL capability of 141 dB *Dual stage windscreen *48-volt 
phantom power operation*Available in nickel finish *Comes in durable 
aluminum flight case 

Кпмад 2 

1.7 Инструментални микрпфпни - System Type: Profesiopnalni Kondezatorski 
Instrumentalni Mikrofon*SuperCardioid Pickup Pattern *Gold-plated XLR 
connectors 

Кпмад 4 

1.8 Микрпфпнски кабал -Type: Profesionalni Mikrofonski kabal, Low noise 
microphone cable 

Метар 100 

 

1.9 Микрпфпнски сталак - Type: Profesionalni Mikrofonski Stalak, Stabilni 
mik.stalak podesiv po visini. 

Кпмад 4 

1.10 Кпнектпри - Type: XLR Konektor- XLR Konektori adekvatni za montiranje na 
kabal I povezivanje sa uređajima 

Кпмад 25 
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8. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                              ЈНМВ 1-1/2015 

Јавна набавка мале вреднпсти – куппвина пзвучеоа за Пмладински центар у Ппжеги 

 
 

ПАРТИЈА 1 – Пзвушеое – кутије, бас бинпви,миксета, бински мпнитпри,микрпфпни, микрпфпни 

за бубао, нпсаши микрпфпна, каблпви 

Бр. ППИС  Јед.мере Кпл. Јед.цена 
без ПДВ-а 

УКУПНП 

1. Пзвушеое – кутије, бас бинпви,миксета, 
бински мпнитпри,микрпфпни, микрпфпни за 
бубао, нпсаши микрпфпна, каблпви 

    

1.1. Двпсистемска активна кутија - System Type: 
Active 12” 2-way Bi-Amplified system 

 • 2-way Bi-Amplified speaker system• Low 
frequency power amplifier 650W RMS, 1300W 
peak (CLASS D)• Highfrequency power amplifier 
100W RMS, 200W peak (CLASS D)• 28/56-bit, 
192kHz DSP processing• Independent LF andHF 
signal limiting 

• Thermal, DC and short circuit fault protections• 
Bass / Treble EQ controls• Switchable 90Hz 
monitorfilter• Combo XLR/1/4" jack balanced 
line or mic inputs• Female XLR balanced line 
level output• Rear panel mic/line levelswitch 

• Rear panel front LED defeat switch• Remote 
volume control (applied voltage controlled)• 90° 
x 45° elliptical WaveGuide (EWG) • Dual-angle 
(0°or-10°) 35mm pole socket• Suspension points 
6XM10 threaded.• Black rhino paint 
finish•15mm plywood construction 

кпмад 4   

1.2 Активна звушна кутија Бас бин - System Type: 
Active 18” Subwoofer 18’’ Active subwoofer• 
Low frequency power amplifier 1000W RMS, 
2000W peak,(Class D)• 132dB Max SPL • 
Highheadroom amplifier • 38-200Hz frequency 
response • 18’’ Woofer with 4’’ voice coil • 
Adjustable crossover: 80Hz-200Hz•100Hz high 
pass filter output• Integral phase switch 0° and 
180° 

Кпмад 2     
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1.3 Прпфесипнална тпнска миксета - System Type: 
32-Channel Professional Mixing Console -32 
Input Channels (24 mono) *XLR Mic: 24 mono 
channels + 4 stereo channels *4 Stereo Line 
Inputs *24 Inserts *LargeIlluminated Mute 
Switches *Stereo inserts *4 Groups with inserts 
*3-Band EQ with sweepable mids *6 Aux sends 
*DualDSP with 100 digital multi-effects *2 Stereo 
aux return *USB I/O (from aux sends or main 
mix) *Input gain trim on eachchannel *24 dB Low 
cut filter at 75Hz *100mm faders *PFL switches 
*AFL switches *Phantom power switch (+ 
48V)*Mono Out & LPF with sub-woofer 
containing variable frequency control *2 x 12-
segment LED level meter for Main L/R,PFL/AFL. 
Group 1–4 *Talkback mic input 

Кпмад 1     

1.4 Мпнитпрска активна звушна кутија - System 
Type: Active 12” 2-way Bi-Amplified system - 
Aktivna dvosistemska zvučna kutija trapezoidnog 
oblika, sa 12" zvučnikom, sinusne snage 220W, 
60Hz-20kHz,usmerenosti 90°x60° 

Кпмад  2     

1.5  Сет микрпфпна за бубао - System Type: 

Petodelni mikrofonski set -*Five piece drum mic 

kit *One kick drum mic with mic stand swivel 

mount *One snare mic with rim clip *Three tom 

micswith rim clips *Gold-plated XLR connectors 

*Road case included 

Кпмад 1   

1.6 Впкални микрпфпни - System Type: 

Profesionalni Kondezatorski Vokal Mikrofon  

*Pressure gradient, true condenser *Extended 

linear frequency response *Super-cardioid 

pickup pattern *Three micron,gold-sputtered 

diaphragm *High SPL capability of 141 dB *Dual 

stage windscreen *48-volt phantom power 

operation*Available in nickel finish *Comes in 

durable aluminum flight case 

Кпмад 2   

1.7 Инструментални микрпфпни - System Type: 

Profesiopnalni Kondezatorski Instrumentalni 

Mikrofon*SuperCardioid Pickup Pattern *Gold-

plated XLR connectors 

Кпмад 4   

1.8 Микрпфпнски кабал -Type: Profesionalni 

Mikrofonski kabal, Low noise microphone cable 

Метар 100   
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1.9 Микрпфпнски сталак - Type: Profesionalni 

Mikrofonski Stalak, Stabilni mik.stalak podesiv po 

visini. 

Кпмад 4   

1.10 Кпнектпри - Type: XLR Konektor- XLR Konektori 

adekvatni za montiranje na kabal I povezivanje sa 

uređajima 

Кпмад 25   

Укупнп без ПДВ-а:   

ПДВ:  

Укупнп са ПДВ-пм:  

 

 Слпвима:_____________________________________________________________________________________ 

 
НАПОМЕНА:  ˹͊ͪͯ;͙͊͡ͼ ͔ͤΐ͔ ͙͙ͨͪͤ͊ͭ͘ ͙͋ͦ͡ ͍͔͊͟͟ ͔ͤ͊ͤ͊͒ͤ͟ ͭͪͦ΄͍͔ͦ͟ ͔ͦ͟͞ ͨͦͤͯΏ͊; ͙͔ͤ͞ 
͙ͨͪ͊͊ͦ͘͟ ͯ ͦ͋ͪ͊ͫͼͯ ͔ͫͭͪͯͭͯͪ͟ ͼ͔͔ͤΦ 
 
 

Местп:  

Датум: . 

 
М.П. 

Пптпис пвлащћенпг лица: 
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Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене  

 

 Пбразац структуре цене ппнуђач пппуоава према следећем упутству: 

Партија 1 – Пзвушеое – кутије, бас бинпви,миксета, бински мпнитпри,микрпфпни, микрпфпни 

за бубао, нпсаши микрпфпна, каблпви  У делпвима пд  1.1 дп 1.10 ппнуђаш, у пдгпварајуће 

ппље, унпси јединишну цену дпбара пп исказанпј кплишини пдређене јединице мере, и тп без 

урашунатпг ПДВ-а; 

ПДВ (збирнп, за све ставке) се исказује у ппсебнпј кплпни. 

У ппсебнпј кплпни се исказује и збирна цена са ПДВ. 
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9. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ           ЈНМВ 1-1/2015 

 
 

У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш ________________________,   

       [назив ппнуђаша] 

дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде, какп следи у табели: 

 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПНП 

 

 

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд 

нарушипца накнаду трпщкпва. 

Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је 

дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу 

са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд 

услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 

 

Наппмена:  

1. Пппуоаваое пвпг пбрасца није пбавезнп.  

2. У слушају ппднпщеоа ппнуда за пбе партије, пбразац се дпставља ппјединашнп, пп партијама. 

 

Местп: 

Датум: 

 

М.П. 
Пптпис пвлащћенпг лица: 
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10. ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ      ЈНМВ 1-1/2015 

ПРИЛПГ П/1 
 
 
У складу са шланпм 26. Закпна, _____________________________________,  
                                                               (Назив ппнуђаша) 
даје:  

ИЗЈАВУ   П   НЕЗАВИСНПЈ     ППНУДИ 

 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку 

јавне набавке мале вреднпсти - куппвина пзвучеоа за Пмладински центар у Ппжеги 

_________ - ________________________________, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим 
ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

 
 
 

Местп: 

Датум: 

 
М.П. 

Пптпис пвлащћенпг лица: 

 
 
 

 

 

Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, 
нарушулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Прганизација 
надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи 
меру забране ушещћа у ппступку јавне набавке акп утврди да је ппнуђаш, пднпснп 
заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим 
се уређује защтита кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати 
дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу шлана 82. 
став 1. ташка 2) Закпна.  

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг 

лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
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11. ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА                       1-1/2015 

ПРИЛПГ П/2 
 

 
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНПСТИ 

 
 

Сагласнп шлану 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 
заступник ппнуђаша, дајем следећу  
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Ппнуђаш_________________________________________________________ (уписати назив 

ппнуђача), у ппступку јавне набавке мале вреднпсти - куппвина пзвучеоа за Пмладински 

центар у Ппжеги, брпј ЈН 1-1/2015, испуоава све услпве из шлана 75. и 76. Закпна, пднпснп 

услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:  

 
Пбавезни услпви  
1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  

2. Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, нису псуђивани за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа и даваоа мита, кривишнп делп 
преваре;  

3. Ппнуђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуде;  

4. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине, у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји;  
5. Ппнуђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантујем да сам ималац права 
интелектуалне свпјине. 
 
 
Дпдатни услпви  
5. Ппнуђаш није бип у блпкади дужпј пд 7 дана за ппследоих 6 месеци;  

6. Ппнуђаш има најмаое 1 заппсленпг радника;  
 
 
Датум:____________        Пптпис пвлащћенпг лица  
 
Местп:____________           _________________________  

(М.П)  
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Наппмена: укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 
 

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКПНА У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНПСТИ 

 
 

Сагласнп шлану 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 
заступник ппдизвпђаша, дајем следећу  
 

ИЗЈАВУ 
 

Ппдизвпђаш___________________________________________________ (уписати назив 

ппдизвпђача), у ппступку јавне набавке мале куппвина пзвучеоа за Пмладински центар у 

Ппжеги, брпј ЈН 1-1/2015, испуоава све услпве из шлана 75. и 76. Закпна, пднпснп услпве 

дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, и тп:  

 
1. Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар;  

2. Ппдизвпђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап шлан 
прганизпване криминалне групе, нису псуђивани за кривишна дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа и даваоа мита, кривишнп делп 
преваре;  

3. Ппдизвпђашу није изрешена мера забране пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време 
пбјављиваоа пднпснп слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуде;  

4. Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине, у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји.  
5. Ппдизвпђаш је ппщтпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и гарантујем да сам ималац права 
интелектуалне свпјине. 
 
 
 
Датум:____________      Пптпис пвлащћенпг лица ппдизвпђаша 
 
Местп:____________      ___________________________  

(М.П)  
 

 

Наппмена: укпликп ппнуђаш ппнуду ппднпси са ппдизвпђашм Изјава мпра бити пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверена пешатпм. 
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12. ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ ДПДАТНИХ УСЛПВА   ЈНМВ 1-1/2015 

Прилпг П/3 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ ДПДАТНИХ УСЛПВА  У СКЛАДУ СА  

ЧЛ. 76. И 77. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

 

У складу са шланпм 76. и 77. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем 
следећу  

ИЗЈАВУ 

 

Кап ппнуђаш ___________________________________________________ у ппступку јавне 

набавке мале вреднпсти вреднпсти куппвина пзвучеоа за Пмладински центар у Ппжеги, брпј 

ЈН 1-1/2015, изјављујем да сам изврщип пбилазак лпкације на кпјпј ће бити изведени радпви, 

сагледап и разјаснип све елементе кпнкурсне дпкументације. Технишке спецификације и 

технишкп рещеое ми је јаснп и сва  друга технишка питаоа су пвим разјащоена.  

 

 
Датум:____________        Пптпис пвлащћенпг лица  
 
Местп:____________           _________________________  

(М.П)  
 

 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђачаΣ  ͙͍͊͊͘͞ ͣͦͪ͊ ͙͙͋ͭ ͙ͨͦͭͨͫ͊ͤ͊ ͦ͒ ͔ͫͭͪ͊ͤ 
͍ͦ͊͡΄ΐ͔͎ͤͦ ͙͡ͼ͊ ͍͎ͫ͊ͦ͟ ͨͦͤͯΏ͊; ͙͊͘ ͎͔ͪͯͨ ͨͦͤͯΏ͊;͊ ͙ ͍͔͔ͦͪͤ͊ ͔ͨ;͊ͭͦͣΦ 

 

 

 

 

 

 


