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Општина Звечан 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне зграде 
у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег 
речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема.  

ЈАВНА НАБАВКА, бр. 03-O/2020 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Jun-2020. године 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Датум и време: 
Крајњи рок за достављање понуда: 17.07.2020.године до 12,00 сати 
Јавно отварање понуда: 17.07.2020.године у 13.00 сати 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 01 
бр. 016-1/726 од 12.06.2020, и Решења о образовању комисије за јавну набавку: 01 бр. 016-
1/727 од 12.06.2020., припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне зграде у 
Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег 
речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна 
опрема.  

 

ЈН бр. 03-O/2020 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

III Спецификација опреме  5 

 
 

IV 

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

 
 

13 
V Критеријуми за доделу уговора 19 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 20 

VII Модел уговора 39 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 43 

IX Образац менично писмо - овлашћење 51 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 03-O/2020 су: добара-опрема, допуна идејног пројекта 
пословне зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра 
из општег речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна 
опрема.  

 
2. Партије: 

 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 30-М/2019 4/51 
  

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 
 

1. Врста добара: 
 
Опрема: 

 
2. Квалитет:  

 
Понуђена добра морају задовољавати услове за општу безбедност производа у 
складу са Законом о општој безбедности производа (Сл. гласник РС бр. 41/09)  и  
условима за безбедност прописани Правилником о безбедности машина (Сл. 
гласник РС бр. 13/10). 
 
Сва понуђена добра морају бити нова, и имати гарантни рок произвођача од 
најмање 24 месеца од дана испоруке. Уз свако купљено добро мора бити достављен 
уредно попуњен рекламациони лист на којем су истакнути услови гаранције и 
адресе и телефони овлашћених сервиса на територији Републике Србије.  
Испоруку добара понуђач је дужан да изврши најдуже у року од 20 дана од дана 
закључења уговора. 
Испорука предметних добара ће се вршити франко ''ТВ Мост'', ''Радио Косовска 
Митровица''-општина Звечан, АП Косово и Метохија. 
 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету 
испоручених добара и очигледних недостатака, понуђач мора заменити добра на 
којима је утврђен недостатак у року од три дана од дана сачињавања записника, 
којим се потврђује квантитет и квалитет испоруке, а који чини саставни део рачуна 
 

 
3. Количина и опис добара-опреме 
 

Количина и опис добара-опреме која су предмет ове јавне набавке дата су у тачки 3 
овог поглавља конкурсне документације- Техничка спецификација. 
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А. 
СПЕЦИФИКАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ 

НАМЕШТАЈА 
    

  
Канцеларијски намештај, намештај за опремање 
сектора програма, технике програма и заједничких 
служби     

Р. 
бр. 

ОПИС 
Јед. 
мере 

 Колич.  

1 Сто без фиоке ком. 3 

2 Сто са фиоком гар. 23 
3 Компјутерски сто ком. 3 
4 Конференцијски сто ком. 1 
5 Клуб сто ком. 3 
6 Столица  ком. 41 
7 Фотеља  ком. 6 
8 Чивилук ком. 12 
9 Орман двокрилни ком. 15 
10 Полица за регистратор ком. 4 

11 Комода ком. 10 

12 Огледало шминкерницу ком. 2 

13 Огледало за гардеробу ком. 1 
 
 

  

Радови и материјал за потребе звучне изолације ТВ 
студија, инсталација Аудио Видео мрежног развода у ТВ 
студију и опрема за потребе дигитализације програмског 
материјала и архивирање програмског материјала 

    

Р. 
бр. 

ОПИС 
Јед. 
мере 

 Колич.  

1 ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА НА ЗИДОВИМА И ПЛАФОНУ 

1,1 Звучна изолација пирамидалана 950x950x70mm ком. 70 

1,2 Звучна изолација купаста 50x1000x2000mm ком. 600 

1,3 Технички флиц бели                                           10mm 300 gr ком. 15 

2 УНУТРАШЊИ РАДОВИ У СТУДИЈУ БР.1 И БР. 2 

2,1 Подни канал 50x14mm са поклопцем самогасив гар. 31 

2,2 90x55mm канал парапетни са поклопцем самогасив гар. 24 

2,3 Монтажа подних и зидних каналица ком. 1 

2,4 
Дигитални мултикор кабал 30m + инсталација кроз 
каналице   DATAVIDEO CB-22H HD/SD 30m 4-in-1 Cable 
(HD-SD/ITC/CV/DC Power)              

гар. 2 

2,5 
Дигитални мултикор кабал 50m + инсталација кроз 
каналице   DATAVIDEO CB-23H HD/SD 50m 4-in-1 Cable 
(HD-SD/ITC/CV/DC Power)       

гар. 7 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 30-М/2019 6/51 
  

 

2,6 
Интерком кабл 50m + инсталација кроз каналице                                      
DATAVIDEO CB-4 50m Intercom Extension Cable 

гар. 9 

2,7 
Клизни носачи за пантографе и фиксне носаче на гриду са 
механизмом за кочење 

ком. 45 

2,8 
Припрема зидова и плафона површине 450 m² за 
постављање звучне изолације, опсецање и лепљење плоча 
звучне изолације (апсорбера) на површини од 450 m² 

ком. 1 

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА И АРХИВА     

3,1 
Сториџ сервер за дигитализацију аналогног архивског 
материјала SYNOLOGY NAS RACKSTATION RS 4017XS+ 
8GM, 16, 400 TB, 2X800W 

ком. 1 

3,2 
Серверски хард диск                SEAGATE  10 TB,   3.5", 
SATA III, 256MB, 7200rpm-ST10000VN004 Interni, 3.5", 
SATA III, 10TB HDD           

ком. 10 

 
 

  
Опрема и уређаји неопходни за потребе формирања ТВ 
студија, ТВ студијске режије, радијске студијске режије 
и ДЕСК-а 

    

Р. 
бр. 

ОПИС 
Јед. 
мере 

 Колич.  

1 ТВ СТУДИО     

1,1 Монофазни коректор 10.000 VA ком. 1 

  Технологија: Дигитални склоп + серво мотор     

  Улазни напон: 140-260VAC     
  Излазни напон: 220VAC     
  Фреквенција: 50/60Hz     
  Стабилизација излазног напона: ±3%     
  Ефикасност: 98%     
  Фаза: једна     

  
LCD дисплеј: приказ улазног и излазног напона, излазне 
струје 

    

  Заштита од високог напона: ДА     
  Заштита од ниског напона: ДА     
  Заштита од преоптерећења: ДА     

  Сигурносни стандарди: CE, EN 60950, EN55024     

1,2 Инвертор напона 6000W  ком. 1 

  TRIPP-LITE 6000W APS X Series 48VCD 208/230V      

  
Inverter/Charger with Pure Sine-Wave  Output, AVR, 
Hardwired 

    

1,3 
Стационарни гел акумулатор         Батерија Long KPH75-
12N 12V 75Ah 

ком. 4 
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1,4 Студијски LED рефлектор гар. 26 

  
LED рефлектор 100W, Bi-Color, DMX Dimmable са 
пратећом опремом 

    

  1 x Studio DayLED 1000 Bi-Color LED panel     
  1 x 4 leaf barndoors     
  4 x "flexi" silver corner     
  1 x height adjustable yoke bar with safety spigot locker     
  1 x acrylic diffusion filter     
  1 x detachable silver layers for barndoors     
  1 x universal power adapter 100-240V     
  1 x user manual     

1,5 
Сценско светло                                                          LED стрип 
покретни са 10 RGB LEDx9W, DMX и wirelles контролисан 

ком. 2 

1,6 
Носач рефлектора за цев до Ø55mm          Clamp with 16mm 
receiver and M10 screw 

ком. 26 

1,7 
Пантограф за рефлекторе 40-200 cm         Cinelight 
Pantograph for Studio Rail System 200 cm with spigot pin 
16mm and track runner 

ком. 19 

1,8 Телескопски држач рефлектора 100-200 cm   ком. 17 

  Telescopic Drop Arm 100-200 cm      
1,9 DMX дигитална контрола светла 24 канала ком. 1 

  Elation Professional Stage Setter-24 Dimming Console     

1,10 DMX дистрибуција ком. 2 

  
Elation Professional Opto Branch-4 Four Way DMX 
Distributor/Booster 

    

1,11 DMX кабал 3-Pin XLR 30m ком. 10 

  
Hosa Technology 3-Pin XLR Male to 3-Pin XLR Female 
DMX512 Cable (100') 

    

1,12 DMX кабал 3-Pin XLR 15m ком. 2 

  
Hosa Technology 3-Pin XLR Male to 3-Pin XLR Female 
DMX512 Cable (50') 

    

1,13 DMX кабал 3-Pin XLR 7.5m ком. 28 

  
Hosa Technology 3-Pin XLR Male to 3-Pin XLR Female 
DMX512 Cable (25') 

    

1,14 Прохд камкордер ком. 4 
  JVC GY-HM 620r FullHD     

1,15 Вјуфандер за камеру  ком. 4 

  Elvid Field Vision 4KV2 7" On-Camera Monitor     

  Ball Shoe Mount     
  Frame for Sun Hood     
  Sun Hood     
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  Mini HDMI to HDMI Cable      
  HDMI Locking Collar     

1,16 HDMI кабал за вјуфандер 1m ком. 4 

1,17 
Зум и фокус даљинска контрола               JVC HZ-
HM600VZR 

ком. 4 

1,18 Статив за прохд камкордер ком. 4 
  Sachtler ACE M GS 1001     

1,19 
Фар колица (Heavy Dolly) за статив Acebil D3 DOLLY-
HEAVY DUTY w/110 

ком. 4 

1,20 

Професионални телескопски кран дужине 6,7 m са пан тилт 
главом, џојстиком за управљање крана, напајањем главе 
теговима и са фар колицима (Dolly) носивости до 20 kg.     
PROAIM KITE-22 (6,7m) STARTER+Pan Tilt Head with 
Joystic+12V напајање -Power Pack+Tegovi 

гар. 1 

1,21 
Студијске комуникацијске слушалице са микрофоном Data 
Video HP-1 

ком. 5 

1,22 
Активне звучнe кутије 1000W                JBL EON610-
10&quot; Two-Way Multipurpise Self-Powered Sound 
Reinforcement Speaker 

ком. 2 

1,23 Статив за звучне кутије ком. 2 

  Auray SS-4420 Steel Speaker Stand     

1,24 Телепрометер 19" гар. 1 

  
MagiCue Studio 19" Prompter with Pro Software Kit with Hard 
Case 

    

1,25 
Телепрометер софтвер                         Prompter People SW-
DFQ-PCLUSB Flip-Q Pro for Mac and PC (USB) 

ком. 1 

1,26 
Педала за телепромтер-три тастера      Prompter People Foot 
Pedal Remote 2 

ком. 1 

1,27 
Ручни контролер за телепромтер        Wireless Optical Pocket 
Pen Mouse, Lychee 2.4 GHZ USB 

ком. 1 

1,28 
Лаптоп за контролу телепромтера                 HP 250 G7 Sivi 
15.6" FHD, Intel DC i3-7020U/4GB/128GB SSD/MX 2GB 

ком. 2 

1,29 
HDMI кабал 20m                                   GEMBIRD Premium 
HDMI кабал, 20m (Црни) - CC-HDMI4-20, HDMI 2.0 
(4K@60fps), HDMI A-мушки, округли 

ком. 2 

1,30 
Микрофон динамички вокални                           Shure Beta 
58A 

ком. 3 

1,31 
Микрофон презентер сет                                        Shure 
WH20TQG 

ком. 2 

1,32 
Микрофон инструментални                                     Shure 
SM57 LC 

ком. 4 
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1,33 

Сталак за микрофон-вокални.               Професионални 
микрофонски сталак  са тешким округлим подножјем које 
заузима мало простора, а гарантује сигурност. Подесив по 
висини захваљујући појачаном пластичном систему са 
квачилом. Закачаљка за микрофонски кабал иде у комплету. 
Подешавање висине од 80cm до 160cm, пречник базе 25cm  

ком. 2 

1,34 

Сталак за микрофон-инструментални.   Универзални и 
стабилни сталак за микрофон мање висине (400mm) са 
"tripod" ножицама погодан за озвучавање бубњева и 
гитарских појачала укупне тежине од 1,60kg и распона од 
780mm 

ком. 2 

1,35 

Сталак за микрофон-инструментални.   Професионални 
микрофонски сталак намењен за свакодневну употребу. 
Израђен од метала, могућност одвајања пецаљке, висине до 
2,10m, дужина ногу 31cm,  дужина пецаљке 80cm 

ком. 2 

1,36 
Бежични сет                                           Sennheiser ew 100 
ENG G3 

ком. 2 

2 РЕЖИЈСКА ТЕХНИКА - ТЕЛЕВИЗИЈА     

2,1 
SSD Рекордер/Плејер                           Blackmagic Design 
HyperDeck Studio Mini 

ком. 1 

2,2 
SDXC UHS-I 64GB меморијске картице. Меморијска 
картица SANDISK 128 GB Extreme Pro SDXC- 67072 SD, 
128GB, UHS-I 

ком. 2 

2,3 
Софтвер за плејаут 24/7 HD лиценца     Magic Soft Playout 
software ver.7.4.4 HD licence  

ком. 2 

2,4 Хардвер за плејаут са оперативним системом  гар. 1 

  Кућиште: Fractal Design Define R6 Black, FD-CA-DEF-R6C-BK     

  Напајање: COOLER MASTER, напајање V750, Modular 750W RS-
750 RS-750-AFBAG1-EU 

    

  Матична плоча: Asus lga 1151 Strix Z370H GAMING, 
Pcle/DDR4/SATA3/GLAN/7.1/USB 3.1 

    

  Процесор: LGA1151 i7-8700K, 3.7GHz BOX     

  Хладњак процесора: CPU Hladnjak 1151/AM4 Be quiet Pure Rock 
Slim, BK008 

    

  RAM: 4xMemorija DIMM DDR4 8GB 2400MHz Kingston HyperX 
Predator CL12, HX424C12PB3/8 

    

  HDD системски: Samsung 970 EVO V-NAND NVMe 
3400/1500MB/s, MZ-V7E250BW     

  HDD радни: 2xSEAGATE SSHD 1TB+8GB, 3.5", SATA III, 64MB, 
7200rpm, FireCuda-ST1000DX002 (RAID0)     

  Графичка картица: GeForce GTX1050Ti ASUS 4GB DDR5, 
HDMI/DVI/DP/128bit/CERBERUS-GTX1050TI-O4G 

    

  Оперативни систем: Win 10 PRO 64-bit     
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  Тастатура: USB YU     
  Миш: оптички USB     

2,5 Хардвер за ЦГ гар. 1 

  Кућиште: Fractal Design Define R6 Black, FD-CA-DEF-R6C-BK     

  
Напајање: COOLER MASTER, напајање V850,  PLATINUM -
MPZ-8501-AFBAPV-EU 850W, Modularno, ATX (PS2), до 92% 
ефикасности 

    

  Матична плоча: ASUS WS Z390 PROATX     

  Процесор: Intel® CORE TM i9-9900K PROCESSOR     

  Хладњак процесора: Cooler Master MasterLiquid Pro 240Liquid 
CPU Cooler 

    

  RAM: 4x DIMM DDR4 8GB 2400MHz Kingston HyperX Predator 
CL12, HX424C12PB3/8     

  HDD системски: SAMSUNG SSD 256GB, 2.5" SATA III, 860 Pro 
Series-MZ-76P256B/EU 256GB, 2.5, SATA III, до 560MB 

    

  HDD радни: 2xSEAGATE SSHD 1TB+8GB, 3.5", SATA III, 64MB, 
7200rpm, FireCuda-ST1000DX002 (RAID0)     

  Графичка картица: nVidia GeForce RTX 2070, 8GB/DDR6/256bit     

  Оперативни систем: Win 10 PRO 64-bit     
  Тастатура: USB YU     
  Миш: оптички USB     

2,6 
Компјутерски монитор                                                                  
DELL LED 23.8"SE2416H IPS FullHD 23.8, IPS, 1920x1080 
Full HD, 6ms 

ком. 3 

2,7 SDI видео кабал                                                    Belden 1855A m 300 

2,8 
Конектор за SDI кабал                                                          
Belden 1855ABHD1 

ком. 200 

2,9 
Интернет мрежни кабал CAT6              DRAKA тип UC400 
23 4P PVC 

m 1000 

2,10 
Аудио кабал стерео                                                    Belden 
46349 Mic. Cable Black 

m 300 

2,11 AUDIO/DATA конектори сет гар. 1 

2,12 Сателитска антена 150mm                                        OP 150 S гар. 1 

2,13 LNB конвертор QUAD ком. 1 

  опсег од:10.7-11.7 GHz     
  LO: 9.75     
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  Шум: 0,2 dB     
    
  Водоотпоран     

2,14 
Поцинковани метални стуб за монтажу антене.                                                                                    
Висина стуба 200cm, горњи крај стуба има заштитну 
пластику која спречава улазак воде у стуб.  

ком. 1 

2,15 
Коаксијални кабал RG-11                                             RG11 
Coax Cable Trishielded PVC: 1.63BC+7.2FPE+AL Foil+168/0 
12AL Wire+Double AL Foil+OD:10.3 mm 

m 50 

3 ОПРЕМА ЗА СЕКТОР ПРОГРАМА ТЕЛЕВИЗИЈА     

3,1 OFFICE рачунар гар. 6 

  Процесор: Intel® CORE TM i3-9100F 3.6GHz (до 4.2GHz, 6MB L3 
кеш меморије, 4 језгра) 

    

  Тип графичке карте: ASUS GeForce GT 710 1GB GDDR5 32-bit-
GT710-SL-1GD5 

    

  RAM меморија: 8GB DDR4 2666 MHz     

  HDD: Silicon Power 240 GB SSD SATA III SP240GBSS3S55S25     

  Оптички уређај: да     
  Оперативни систем: Win 10 PRO 64-bit     
  Кућиште: Midi Tower      
  Напајање: min. 500W     
  Конектори на задњој страни:     
  1 x PS/2 keyboard (purple)     
  1 x PS/2 mouse (green)     
  1 x D-Sub     
  1 x HDMI     
  1 x LAN (RJ45) port(s)     
  4 x USB 3.1 Gen 1 (blue)     
  2 x USB 2.0     
  3 x Audio jack(s)     
  1 x Serijski port preko serial bracket-a      
  Serial Port (COM/RS232): да     

  Звучна карта: Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio 
CODEC 

    

3,2 COMBO3U1SET: тастатура, миш и звучници гар. 6 

3,3 
Компјутерски монитор:                                               LG LED 
22MK400H-B 21.5", TN, 1920x1080 Full HD, 1ms 

гар. 6 

3,4 
Штампач ласер:                                                                       HP 
штампач MFP M227sdn-G3Q74A Laser, Mono, A4, Bela 

ком. 1 

3,5 

Интернет управљив свич 48-портни     TP-Link TL-
SG3452/T2600G-52TS JetStream TM L3-lite управљив свич 
48-port Gigabit 10/100/1000Mb/s+4 x SFP Gigabit, Static 
Routing, IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, L2/L3/L4 
QoS, IPv6 support, 19" rackmount 

ком. 1 
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4 РЕЖИЈСКА ТЕХНИКА - РАДИО     

4,1 
Професионална радијска конзола          D&R Airlab MK2 10 
Triple улаза + 2 Telco модула, 4 blank i  4x VU метра 

гар. 1 

4,2 
Радијски линкови 1,5 GHz пријемни и предајни  са 
припадајућим антенама, кабловима и конекторима 

гар. 1 

4,3 Монофазни коректор напона 10.000 VA ком. 1 
  Снага: 10.000 VA     

  Технологија: Дигитални склоп + серво мотор     

  Улазни напон: 140-260VAC     
  Излазни напон: 220VAC     
  Фреквенција: 50/60Hz     
  Стабилизација излазног напона: ±3%     
  Ефикасност: 98%     
  Фаза: једна     

  
 LCD дисплеј: приказ улазног и излазног напона, излазне 
струје 

    

  Заштита од високог напона: ДА     
  Заштита од ниског напона: ДА     
  Заштита од преоптерећења: ДА     

  Сигурносни стандарди: CE, EN 60950, EN55024     

4,4 UPS 6000VA/5400W ком. 1 
  Interface: RS-232, USB     
  Батерија: 16x 12V/9Ah     
  Пуњење батерије: 9h to 90%     

  Аутономија: 6.5min Full load; 17min Half load     

4,5 
Интернет мрежни кабал CAT6              DRAKA тип UC400 
23 4P PVC 

m 150 

4,6 
Аудио кабал стерео                                Belden 46349 Mic. 
Cable Black 

m 200 

4,7 Аудио конектор XLR мушки ком. 40 
4,8 Аудио конектор XLR женски ком. 40 
4,9 Аудио конектор 6.3mm стерео мушки ком. 30 
4,10 Аудио конектор 6.3mm моно мушки ком. 20 
4,11 Аудио конектор 3.5mm стерео мушки ком. 30 
4,12 RCA конектор мушки метални ком. 30 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове 
за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом 
 
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 
то: 
 
 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1.   
Биланс стања и биланс успеха (АОП 202) са мишљењем 
овлашћеног ревизора за   2017, 2018. и 2019. годину  

  Финансијски капацитет:  или 

  
- остварен укупан приход  од продаје у 
2017, 2018 и 2019. години најмање 
60.000.000,00 динара. 

Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције 
за привредне регистре-Регистар финансијских извештаја 
и података о бонитету правних лица и предузетника  

    

Напомена: Уколико понуђач у смислу чл. 21. Закона о 
ревизији („Сл.гласник РС“ бр.62/13) нема обавезу да 
врши ревизију финансијских извештаја, Биланс стања и 
Биланс успеха може доставити без мишљења 
овлашћеног ревизора. 

      

2. Неопходни пословни капацитет:    

  - да је понуђач у последње три године 
(2017, 2018. и 2019. години) продао и 
испоручио добра која су предмет јавне 
набавке у укупној вредности која 
одговара (иста или већа износом) 
предметној јавној набавци, (члан 76. 
став 2. и 77.ст.2.тач.2. Закона о јавним 
набавкама).  

Уговор о продатим и испорученим добарима, окончана 
ситуација или рачун – један или више уговора, 
окончаних ситуација или рачуна 

    
Бланко соло меница за озбиљност понуде и оверено 
менично овлашћење – писмо на износ од 10% од укупне 
понуђене цене брз ПДВ. Уз наведено се доставља: 

3. 

Понуђач који наступа самостално, 
понуђач који наступа са  
подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду 
достави меницу за озбиљност понуде 
у оригиналу 

-          копија картона депонованих потписа (ДЕПО 
картон)  

  
  -          копија обрасца оверених потписа лица овлашћених 

за заступање (ОП образац).  

  
  потврда банке о пријему захтева за регистрацију менице 

(Захтев за регистрацију/брисање менице, оверен од 
стране банке) 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. 
ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 
   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 
(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача и оверена печатом.  

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 

 
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити 
краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  

Докази које ће наручилац захтевати су: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 30-М/2019 16/51 
  

 

 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не 
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

  
Биланс стања и биланс успеха (АОП 202) са мишљењем овлашћеног 
ревизора за   2017, 2018. и 2019. годину  

1) Финансијски 
капацитет:  

или 

- остварен укупан приход  од 
продаје у 2017, 2018 и 2019. 
години најмање 60.000.000,00 
динара. 

Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне 
регистре-Регистар финансијских извештаја и података о бонитету 
правних лица и предузетника  

  

Напомена: Уколико понуђач у смислу чл. 21. Закона о ревизији 
(„Сл.гласник РС“ бр.62/13) нема обавезу да врши ревизију 
финансијских извештаја, Биланс стања и Биланс успеха може 
доставити без мишљења овлашћеног ревизора. 

 
2) Неопходни пословни 

капацитет:  
  

- да је понуђач у последње три 
године (2017, 2018. и 2019. 
години) продао и испоручио 
добра која су предмет јавне 
набавке у укупној вредности која 
одговара (иста или већа износом) 
предметној јавној набавци, (члан 
76. став 2. и 77.ст.2.тач.2. Закона 
о јавним набавкама).  

Уговор о продатим и испорученим добарима, окончана ситуација или 
рачун – један или више уговора, окончаних ситуација или рачуна 

 

  
Бланко соло меница за озбиљност понуде и оверено менично 
овлашћење – писмо на износ од 10% од укупне понуђене цене брз 
ПДВ. Уз наведено се доставља: 

3)   Понуђач који наступа 
самостално, понуђач који 
наступа са  подизвођачима, 
односно група понуђача је у 
обавези да уз понуду достави 
меницу за озбиљност понуде у 
оригиналу 

-          копија картона депонованих потписа (ДЕПО картон)  

  -          копија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање 
(ОП образац).  

  потврда банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за 
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 30-М/2019 18/51 
  

 

 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

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

надлежних органа, и то:  
  доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру 

који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан 
на интернет стреници Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs) 

 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 

 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 30-М/2019 19/51 
  

 

 
 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 
пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог 
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио краћи рок испоруке. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок 
испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 
то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
7) Образац меничног овлашћења (Образац 7) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________за јавну набавку добара-опреме, 
допуна идејног пројекта пословне зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија 
Косовска Митровица. Шифра из општег речника набавке: 32000000-3, Радио, 
телевизијска, комуникациона и сродна опрема, ЈН број: 03-O/2020  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 
понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да 
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - за јавну набавку добара-опреме, допуна идејног 
пројекта пословне зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска 
Митровица. Шифра из општег речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, 
комуникациона и сродна опрема, ЈН број: 03-O/2020  

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
_______ без ПДВ 

  
Рок и начин плаћања 
 Авансно: највише 30% понуђене цене са ПДВ-
ом у року од 5 дана од дана достављања 
авансног рачуна, након закљученог уговора. 
Преостали износ у року не краћем од 15 дана, а 
не дуже од 45 дана од дана потписивања 
записника којим се потврђује квантитет и 
квалитет испоруке, а који чини саставни део 
рачуна. 

Аванс_____% 
 
Рок плаћања преосталог 
износа уговорене 
вредности_____ дана. 

 
Рок важења понуде 
(најмање 60 дана од дана отварања понуде) 
 

_________дана 

 
Рок за реализацију набавке (не дужи од 60 дана 
од дана закључења уговора) 

_________дана 

 
Гарантни период 
(најмање 24 месеца) 

________месеци 

 
Место и начин реализације 
 

Звечан 

   Напомена: У цену су урачунати трошкови транспорта, испоруке, уградње и других дажбина. 
 
Датум                Понуђач 

    М. П.  
_____________________________ ______________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно.   
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ОПРЕМАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈЕ МОСТ И РАДИЈА КОСОВСКА МИТРОВИЦА 

А. 
СПЕЦИФИКАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА 

Канцеларијски намештај, намештај за опремање сектора програма, технике програма и 
заједничких служби 

Р. 
бр. 

ОПИС 
Јед. 
мере 

 Колич.  
 Јед. 
цена  

Укупно 
(динара) 

1 Сто без фиоке ком. 3     
2 Сто са фиоком гар. 23     
3 Компјутерски сто ком. 3     
4 Конференцијски сто ком. 1     
5 Клуб сто ком. 3     
6 Столица  ком. 41     
7 Фотеља  ком. 6     
8 Чивилук ком. 12     
9 Орман двокрилни ком. 15     
10 Полица за регистратор ком. 4     
11 Комода ком. 10     
12 Огледало шминкерницу ком. 2     
13 Огледало за гардеробу ком. 1     
  СВЕГА: (динара)   

  

Б. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАМЕНСКИХ РАДОВИ И ОПРЕМА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОГРАМСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

Радови и материјал за потребе звучне изолације ТВ студија, инсталација Аудио Видео 
мрежног развода у ТВ студију и опрема за потребе дигитализације програмског 
материјала и архивирање програмског материјала 

Р. 
бр. 

ОПИС 
Јед. 
мере 

 Колич.  
 Јед. 
цена  

Укупно 
(динара) 

1 ЗВУЧНА ИЗОЛАЦИЈА НА ЗИДОВИМА И ПЛАФОНУ 

1,1 
Звучна изолација пирамидалана 
950x950x70mm 

ком. 70     

1,2 
Звучна изолација купаста 
50x1000x2000mm 

ком. 600     

1,3 
Технички флиц бели                                       
10mm 300 gr 

ком. 15     

2 УНУТРАШЊИ РАДОВИ У СТУДИЈУ БР.1 И БР. 2     

2,1 
Подни канал 50x14mm са поклопцем 
самогасив 

гар. 31     
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2,2 
90x55mm канал парапетни са поклопцем 
самогасив 

гар. 24     

2,3 Монтажа подних и зидних каналица ком. 1     

2,4 

Дигитални мултикор кабал 30m + 
инсталација кроз каналице   
DATAVIDEO CB-22H HD/SD 30m 4-in-1 
Cable (HD-SD/ITC/CV/DC Power)              

гар. 2     

2,5 

Дигитални мултикор кабал 50m + 
инсталација кроз каналице   
DATAVIDEO CB-23H HD/SD 50m 4-in-1 
Cable (HD-SD/ITC/CV/DC Power)       

гар. 7     

2,6 

Интерком кабл 50m + инсталација кроз 
каналице                                      
DATAVIDEO CB-4 50m Intercom 
Extension Cable 

гар. 9     

2,7 
Клизни носачи за пантографе и фиксне 
носаче на гриду са механизмом за 
кочење 

ком. 45     

2,8 

Припрема зидова и плафона површине 
450 m² за постављање звучне изолације, 
опсецање и лепљење плоча звучне 
изолације (апсорбера) на површини од 
450 m² 

ком. 1     

3 ДОКУМЕНТАЦИЈА И АРХИВА 

3,1 

Сториџ сервер за дигитализацију 
аналогног архивског материјала 
SYNOLOGY NAS RACKSTATION RS 
4017XS+ 8GM, 16, 400 TB, 2X800W 

ком. 1     

3,2 

Серверски хард диск                SEAGATE  
10 TB,   3.5", SATA III, 256MB, 7200rpm-
ST10000VN004 Interni, 3.5", SATA III, 
10TB HDD           

ком. 10     

  СВЕГА: (динара)   

  

В. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТУДИЈСКА И ВАН СТУДИЈСКА РАДИО И ТВ ТЕХНИКА 

Опрема и уређаји неопходни за потребе формирања ТВ студија, ТВ студијске режије, 
радијске студијске режије и ДЕСК-а 

Р. 
бр. 

ОПИС 
Јед. 
мере 

 Колич.  
 Јед. 
цена  

Укупно 
(динара) 

1 ТВ СТУДИО 

1,1 

Монофазни коректор 10.000 VA 

ком. 1     
Технологија: Дигитални склоп + серво 
мотор 

Улазни напон: 140-260VAC 
Излазни напон: 220VAC 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 30-М/2019 27/51 
  

 

Фреквенција: 50/60Hz 
Стабилизација излазног напона: ±3% 
Ефикасност: 98% 
Фаза: једна 

LCD дисплеј: приказ улазног и излазног 
напона, излазне струје 

Заштита од високог напона: ДА 
Заштита од ниског напона: ДА 
Заштита од преоптерећења: ДА 

Сигурносни стандарди: CE, EN 60950, 
EN55024 

1,2 

Инвертор напона 6000W  

ком. 1     
TRIPP-LITE 6000W APS X Series 48VCD 
208/230V  

Inverter/Charger with Pure Sine-Wave  
Output, AVR, Hardwired 

1,3 
Стационарни гел акумулатор         
Батерија Long KPH75-12N 12V 75Ah 

ком. 4     

1,4 

Студијски LED рефлектор 

гар. 26     

LED рефлектор 100W, Bi-Color, DMX 
Dimmable са пратећом опремом 

1 x Studio DayLED 1000 Bi-Color LED panel 

1 x 4 leaf barndoors 

4 x "flexi" silver corner 
1 x height adjustable yoke bar with safety 
spigot locker 
1 x acrylic diffusion filter 

1 x detachable silver layers for barndoors 

1 x universal power adapter 100-240V 

1 x user manual 

1,5 
Сценско светло                                                          
LED стрип покретни са 10 RGB 
LEDx9W, DMX и wirelles контролисан 

ком. 2     

1,6 
Носач рефлектора за цев до Ø55mm          
Clamp with 16mm receiver and M10 screw 

ком. 26     

1,7 

Пантограф за рефлекторе 40-200 cm         
Cinelight Pantograph for Studio Rail 
System 200 cm with spigot pin 16mm and 
track runner 

ком. 19     

1,8 
Телескопски држач рефлектора 100-200 
cm   ком. 17     
Telescopic Drop Arm 100-200 cm  

1,9 
DMX дигитална контрола светла 24 
канала 

ком. 1     
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Elation Professional Stage Setter-24 
Dimming Console 

1,10 
DMX дистрибуција 

ком. 2     Elation Professional Opto Branch-4 Four 
Way DMX Distributor/Booster 

1,11 

DMX кабал 3-Pin XLR 30m 

ком. 10     Hosa Technology 3-Pin XLR Male to 3-Pin 
XLR Female DMX512 Cable (100') 

1,12 
DMX кабал 3-Pin XLR 15m 

ком. 2     Hosa Technology 3-Pin XLR Male to 3-Pin 
XLR Female DMX512 Cable (50') 

1,13 
DMX кабал 3-Pin XLR 7.5m 

ком. 28     Hosa Technology 3-Pin XLR Male to 3-Pin 
XLR Female DMX512 Cable (25') 

1,14 
Прохд камкордер 

ком. 4     
JVC GY-HM 620r FullHD 

1,15 

Вјуфандер за камеру  

ком. 4     

Elvid Field Vision 4KV2 7" On-Camera 
Monitor 

Ball Shoe Mount 
Frame for Sun Hood 
Sun Hood 
Mini HDMI to HDMI Cable  
HDMI Locking Collar 

1,16 HDMI кабал за вјуфандер 1m ком. 4     

1,17 
Зум и фокус даљинска контрола               
JVC HZ-HM600VZR 

ком. 4     

1,18 
Статив за прохд камкордер 

ком. 4     
Sachtler ACE M GS 1001 

1,19 
Фар колица (Heavy Dolly) за статив 
Acebil D3 DOLLY-HEAVY DUTY w/110 

ком. 4     

1,20 

Професионални телескопски кран 
дужине 6,7 m са пан тилт главом, 
џојстиком за управљање крана, 
напајањем главе теговима и са фар 
колицима (Dolly) носивости до 20 kg.     
PROAIM KITE-22 (6,7m) STARTER+Pan 
Tilt Head with Joystic+12V напајање -
Power Pack+Tegovi 

гар. 1     

1,21 
Студијске комуникацијске слушалице са 
микрофоном Data Video HP-1 

ком. 5     



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 30-М/2019 29/51 
  

 

1,22 

Активне звучнe кутије 1000W                
JBL EON610-10&quot; Two-Way 
Multipurpise Self-Powered Sound 
Reinforcement Speaker 

ком. 2     

1,23 
Статив за звучне кутије 

ком. 2     
Auray SS-4420 Steel Speaker Stand 

1,24 
Телепрометер 19" 

гар. 1     MagiCue Studio 19" Prompter with Pro 
Software Kit with Hard Case 

1,25 
Телепрометер софтвер                         
Prompter People SW-DFQ-PCLUSB Flip-
Q Pro for Mac and PC (USB) 

ком. 1     

1,26 
Педала за телепромтер-три тастера      
Prompter People Foot Pedal Remote 2 

ком. 1     

1,27 
Ручни контролер за телепромтер        
Wireless Optical Pocket Pen Mouse, 
Lychee 2.4 GHZ USB 

ком. 1     

1,28 
Лаптоп за контролу телепромтера                 
HP 250 G7 Sivi 15.6" FHD, Intel DC i3-
7020U/4GB/128GB SSD/MX 2GB 

ком. 2     

1,29 

HDMI кабал 20m                                   
GEMBIRD Premium HDMI кабал, 20m 
(Црни) - CC-HDMI4-20, HDMI 2.0 
(4K@60fps), HDMI A-мушки, округли 

ком. 2     

1,30 
Микрофон динамички вокални                           
Shure Beta 58A 

ком. 3     

1,31 
Микрофон презентер сет                                        
Shure WH20TQG 

ком. 2     

1,32 
Микрофон инструментални                                     
Shure SM57 LC 

ком. 4     

1,33 

Сталак за микрофон-вокални.               
Професионални микрофонски сталак  са 
тешким округлим подножјем које 
заузима мало простора, а гарантује 
сигурност. Подесив по висини 
захваљујући појачаном пластичном 
систему са квачилом. Закачаљка за 
микрофонски кабал иде у комплету. 
Подешавање висине од 80cm до 160cm, 
пречник базе 25cm  

ком. 2     

1,34 

Сталак за микрофон-инструментални.   
Универзални и стабилни сталак за 
микрофон мање висине (400mm) са 
"tripod" ножицама погодан за озвучавање 
бубњева и гитарских појачала укупне 
тежине од 1,60kg и распона од 780mm 

ком. 2     
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1,35 

Сталак за микрофон-инструментални.   
Професионални микрофонски сталак 
намењен за свакодневну употребу. 
Израђен од метала, могућност одвајања 
пецаљке, висине до 2,10m, дужина ногу 
31cm,  дужина пецаљке 80cm 

ком. 2     

1,36 
Бежични сет                                           
Sennheiser ew 100 ENG G3 

ком. 2     

2 РЕЖИЈСКА ТЕХНИКА - ТЕЛЕВИЗИЈА 

2,1 
SSD Рекордер/Плејер                           
Blackmagic Design HyperDeck Studio 
Mini 

ком. 1     

2,2 

SDXC UHS-I 64GB меморијске картице. 
Меморијска картица SANDISK 128 GB 
Extreme Pro SDXC- 67072 SD, 128GB, 
UHS-I 

ком. 2     

2,3 
Софтвер за плејаут 24/7 HD лиценца     
Magic Soft Playout software ver.7.4.4 HD 
licence  

ком. 2     

2,4 

Хардвер за плејаут са оперативним 
системом  

гар. 
1     

Кућиште: Fractal Design Define R6 Black, FD-
CA-DEF-R6C-BK 

Напајање: COOLER MASTER, напајање 
V750, Modular 750W RS-750 RS-750-
AFBAG1-EU 

Матична плоча: Asus lga 1151 Strix Z370H 
GAMING, 
Pcle/DDR4/SATA3/GLAN/7.1/USB 3.1 

Процесор: LGA1151 i7-8700K, 3.7GHz BOX 

Хладњак процесора: CPU Hladnjak 
1151/AM4 Be quiet Pure Rock Slim, BK008 

RAM: 4xMemorija DIMM DDR4 8GB 
2400MHz Kingston HyperX Predator CL12, 
HX424C12PB3/8 

HDD системски: Samsung 970 EVO V-NAND 
NVMe 3400/1500MB/s, MZ-V7E250BW 

HDD радни: 2xSEAGATE SSHD 1TB+8GB, 
3.5", SATA III, 64MB, 7200rpm, FireCuda-
ST1000DX002 (RAID0) 

Графичка картица: GeForce GTX1050Ti 
ASUS 4GB DDR5, 
HDMI/DVI/DP/128bit/CERBERUS-
GTX1050TI-O4G 
Оперативни систем: Win 10 PRO 64-bit 

Тастатура: USB YU 

Миш: оптички USB   
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2,5 

Хардвер за ЦГ 

гар. 1     

Кућиште: Fractal Design Define R6 Black, FD-
CA-DEF-R6C-BK 

Напајање: COOLER MASTER, напајање 
V850,  PLATINUM -MPZ-8501-AFBAPV-EU 
850W, Modularno, ATX (PS2), до 92% 
ефикасности 

Матична плоча: ASUS WS Z390 PROATX 

Процесор: Intel® CORE TM i9-9900K 
PROCESSOR 

Хладњак процесора: Cooler Master 
MasterLiquid Pro 240Liquid CPU Cooler 

RAM: 4x DIMM DDR4 8GB 2400MHz 
Kingston HyperX Predator CL12, 
HX424C12PB3/8 

HDD системски: SAMSUNG SSD 256GB, 
2.5" SATA III, 860 Pro Series-MZ-
76P256B/EU 256GB, 2.5, SATA III, до 
560MB 
HDD радни: 2xSEAGATE SSHD 1TB+8GB, 
3.5", SATA III, 64MB, 7200rpm, FireCuda-
ST1000DX002 (RAID0) 
Графичка картица: nVidia GeForce RTX 
2070, 8GB/DDR6/256bit 
Оперативни систем: Win 10 PRO 64-bit 

Тастатура: USB YU 

Миш: оптички USB 

2,6 
Компјутерски монитор                                                                  
DELL LED 23.8"SE2416H IPS FullHD 
23.8, IPS, 1920x1080 Full HD, 6ms 

ком. 3     

2,7 
SDI видео кабал                                                    
Belden 1855A 

m 300     

2,8 
Конектор за SDI кабал                                                          
Belden 1855ABHD1 

ком. 200     

2,9 
Интернет мрежни кабал CAT6              
DRAKA тип UC400 23 4P PVC 

m 1000     

2,10 
Аудио кабал стерео                                                    
Belden 46349 Mic. Cable Black 

m 300     

2,11 AUDIO/DATA конектори сет гар. 1     

2,12 
Сателитска антена 150mm                                        
OP 150 S 

гар. 1     

2,13 

LNB конвертор QUAD 

ком. 1     опсег од:10.7-11.7 GHz 
LO: 9.75 
Шум: 0,2 dB 
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Водоотпоран 

2,14 

Поцинковани метални стуб за монтажу 
антене.                                                                                    
Висина стуба 200cm, горњи крај стуба 
има заштитну пластику која спречава 
улазак воде у стуб.  

ком. 1     

2,15 

Коаксијални кабал RG-11                                             
RG11 Coax Cable Trishielded PVC: 
1.63BC+7.2FPE+AL Foil+168/0 12AL 
Wire+Double AL Foil+OD:10.3 mm 

m 50     

3 ОПРЕМА ЗА СЕКТОР ПРОГРАМА ТЕЛЕВИЗИЈА 

3,1 

OFFICE рачунар 

гар. 6     

Процесор: Intel® CORE TM i3-9100F 3.6GHz 
(до 4.2GHz, 6MB L3 кеш меморије, 4 језгра) 

Тип графичке карте: ASUS GeForce GT 710 
1GB GDDR5 32-bit-GT710-SL-1GD5 

RAM меморија: 8GB DDR4 2666 MHz 

HDD: Silicon Power 240 GB SSD SATA III 
SP240GBSS3S55S25 

Оптички уређај: да 

Оперативни систем: Win 10 PRO 64-bit 

Кућиште: Midi Tower  

Напајање: min. 500W 

Конектори на задњој страни: 

1 x PS/2 keyboard (purple) 

1 x PS/2 mouse (green) 

1 x D-Sub 

1 x HDMI 

1 x LAN (RJ45) port(s) 

4 x USB 3.1 Gen 1 (blue) 

2 x USB 2.0 

3 x Audio jack(s) 

1 x Serijski port preko serial bracket-a  

Serial Port (COM/RS232): да 

Звучна карта: Realtek® ALC887 8-Channel 
High Definition Audio CODEC 

3,2 
COMBO3U1SET: тастатура, миш и 
звучници 

гар. 6     

3,3 
Компјутерски монитор:                                               
LG LED 22MK400H-B 21.5", TN, 
1920x1080 Full HD, 1ms 

гар. 6     

3,4 
Штампач ласер:                                                                       
HP штампач MFP M227sdn-G3Q74A 
Laser, Mono, A4, Bela 

ком. 1     
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3,5 
 
 
 

Интернет управљив свич 48-портни     
TP-Link TL-SG3452/T2600G-52TS 
JetStream TM L3-lite управљив свич 48-
port Gigabit 10/100/1000Mb/s+4 x SFP 
Gigabit, Static Routing, IP-MAC-Port 
Binding, ACL, Port Security, L2/L3/L4 
QoS, IPv6 support, 19" rackmount 

ком. 1     

4 РЕЖИЈСКА ТЕХНИКА - РАДИО 

4,1 
Професионална радијска конзола          
D&R Airlab MK2 10 Triple улаза + 2 
Telco модула, 4 blank i  4x VU метра 

гар. 1     

4,2 
Радијски линкови 1,5 GHz пријемни и 
предајни  са припадајућим антенама, 
кабловима и конекторима 

гар. 1     

4,3 

Монофазни коректор напона 10.000 VA 

ком. 1     

Снага: 10.000 VA 

Технологија: Дигитални склоп + серво 
мотор 

Улазни напон: 140-260VAC 
Излазни напон: 220VAC 
Фреквенција: 50/60Hz 
Стабилизација излазног напона: ±3% 
Ефикасност: 98% 
Фаза: једна 

 LCD дисплеј: приказ улазног и излазног 
напона, излазне струје 

Заштита од високог напона: ДА 
Заштита од ниског напона: ДА 
Заштита од преоптерећења: ДА 

Сигурносни стандарди: CE, EN 60950, 
EN55024 

4,4 

UPS 6000VA/5400W 

ком. 1     

Interface: RS-232, USB 
Батерија: 16x 12V/9Ah 
Пуњење батерије: 9h to 90% 

Аутономија: 6.5min Full load; 17min Half 
load 

4,5 
Интернет мрежни кабал CAT6              
DRAKA тип UC400 23 4P PVC 

m 150     

4,6 
Аудио кабал стерео                                
Belden 46349 Mic. Cable Black 

m 200     

4,7 Аудио конектор XLR мушки ком. 40     
4,8 Аудио конектор XLR женски ком. 40     
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4,9 Аудио конектор 6.3mm стерео мушки ком. 30     
4,10 Аудио конектор 6.3mm моно мушки ком. 20     
4,11 Аудио конектор 3.5mm стерео мушки ком. 30     
4,12 RCA конектор мушки метални ком. 30     

  СВЕГА: (динара)   

            

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А Канцеларијски намештај, намештај за опремање телевизије и радија   

Б Наменски радови и опрема за дигитализацију програмског материјала   

В Студијска и ванстудијска ТВ и радио техника   

  СВЕГА: (динара)   
 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 30-М/2019 36/51 
  

 

 
 
 

 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке: за јавну набавку добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне 
зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег 
речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема, ЈН 
број: 03-O/2020  

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке 
у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

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

И З Ј А В У 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке: за јавну набавку добара-опреме, допуна идејног пројекта 
пословне зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра 
из општег речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна 
опрема, ЈН број: 03-O/2020  

 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави меницу за озбиљност понуде у оргиналу 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                      
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 
начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

  
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке: за јавну набавку добара-опреме, допуна идејног 
пројекта пословне зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска 
Митровица. Шифра из општег речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, 
комуникациона и сродна опрема, ЈН број: 03-O/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 
на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

УГОВОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ – НАБАВКА ДОБАРА- ОПРЕМЕ, ДОПУНА ИДЕЈНОГ 
ПРОЈЕКТА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У ЗВЕЧАНУ-ОПРЕМАЊЕ ТВ МОСТ И РАДИЈА 
КОСОВСКА МИТРОВИЦА. 

Закључен између: 
 
Наручиоца : Општина Звечан са седиштем у Звечану, улица Краља Милутина бр.5, 
ПИБ:100018021, Матични број: 09259473, број рачуна: 840-125640-53, назив банке: Управа за 
јавна плаћања, телефон:028-664-726, телефакс:028-664-728 кога заступа: председник 
привременог органа: Иван Тодосијевић,.  
(у даљем тексту: наручилац.) 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 
Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: понуђач), 
 
Основ уговора: 
ЈН број: 03-О/2020 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
Уговорне  стране  констатују:  
- да је општина Звечан, одлуком о покретању поступка 016-1/726 од 12.06.2020. године, у складу са 
чл. 39. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», број 124/12, 14/15, 
68/15) спровела поступак јавне набавке добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне 
зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег 
речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема, ЈН 
број: 03-O/2020  
 - да је Понуђач доставио понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности 
одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни је 
део уговора; 
 - да Наручилац у складу са чланом 108, 112 и 113. Закона, на основу понуде Понуђача и 
одлуке о додели уговора брoj (попуњава Наручилац) закључује уговор са Понуђачем о набавци 
добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне зграде у Звечану-опремање ТВ Мост 
и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег речника набавке: 32000000-3, Радио, 
телевизијска, комуникациона и сродна опрема, ЈН број: 03-O/2020  
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Члан 1. 
 

Предмет уговора је набавка добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне зграде у 
Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег речника 
набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема, ЈН број: 03-
O/2020, а све у складу са понудом понуђача бр. _____ од _______ и Понуђача и техничкој 
спецификацији које чине саставни део овог уговора. 

 
Члан 2. 

 
          Укупна уговорена вредност за набавку и уградњу добара-опреме из ст.1. овог уговора износи 
___________ динара без ПДВ-а (словима: ______________________________________). 
 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да плаћање добара-опреме из члана 1. овог уговора изврши на 
текући рачун  Понуђача број: _____________________, код __________________ банке, авансно 
________%,   у року од _____ дана од дана достављања авансног рачуна, након закљученог 
уговора. 

Наручилац неће платити ниједан износ, пре него што прими банкарсну гаранцију за 
повраћај авансног плаћања. 

Преостали износ од укупно уговорене вредности наручилац ће платити добављачу у року од ___ (не 
краћи од 15 и не дужи од 45 дана) од дана потписивања записника којим се потврђује квантитет и квалитет 
испоруке, а који чини саставни део рачуна. 

 
Члан 4. 

 
Понуђач је дужан да на дан закључења уговора достави Наручиоцу финансијско средство 
обезбеђења за повраћај авансног плаћања у висини од_______% (уписује понуђач, највише 30% 
од уговорене вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења до тренутка правдања аванса и то:  

 бланко потписану и оверену сопствене менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“, 
регистровану у регистру меница који се води код НБС, једну као финансијско средство 
обезбеђења за добро извршење уговореног посла,  другу као средство финансијског 
обезбеђења за повраћај аванса и трећу као финансијско средство обезбеђења за отклањање 
недостатака у гарантном року; 

 у случају да изабрани Понуђач не изврши своје уговорне обавезе, Наручилац ће поднети на 
наплату меницу у износу који одговара вредности аванса, без сагласности Понуђача; меница 
мора да траје најкраће  до правдања аванса. 

 оверене фотокопије картона депонованих потписа на којима се јасно види: број текућег 
рачуна који је Понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно 
овлашћеног лица идентичан са потписом на меницама и печат Понуђача идентичан са 
печатом на меницама и печат банке код које се води рачун Понуђача са датумом овере, 

 захтеви за регистрацију меница. 
Понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко потписану 

и оверену сопствене менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“, регистровану у регистру 
меница који се води код НБС за повраћај авансног плаћања, са роком важења до тренутка 
правдања аванса и са роком важења 15 дана дужим од уговореног рока, која мора бити безусловна, 
платива на први позив и у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.   

Члан 5.  
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Понуђач је дужан да предметна добра испоручи и угради у року од _________дана од дана 
закључења овог уговора. (уписује понуђач, најдуже 60 дана од дана закључења уговора). 
 
 

Члан 6. 
 

Понуђач ће предметна добра испоручити на паритету франко дестинације – ТВ ''Мост'', радио 
Косовска Митровица општина Звечан, АП Косово и Метохија. 
 

Члан 7. 
 

У случају доцње у испуњењу обавеза утврђених овим уговором, Понуђач ће наплатити 
Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,2 % вредности износа из члана 3. став 1. овог уговора за 
сваки започети дан кашњења, с тим да укупна вредност уговорне казне не може прећи 5% 
вредности наведеног износа 

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право да захтева накнаду штете. 
 

Члан 8. 
 

Наручилац је дужан да заједно са Понуђачем сачини записник о квалитету и 
квантитету добара приликом испоруке и уградње, а све евентуалне недостатке, који су 
записнички констатовани,  Понуђач мора отклонити у року од три дана од дана 
сачињавања записника. 
За сва испоручена и уграђена добра Понуђач даје гаранцију од ___ месеца (уписује 
понуђач, минимум 24 месеца), рачунајући од дана пријема . 

 
Члан 9. 

 
 Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 
промене у било којем од података прописаних чланом 44. и 45. Закона о јавним набавкама, 
о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин. 
 

Члан 10. 
 

Наручилац задржава право једностраног раскида уговора у случају неблаговременог и 
неквалитетног извршења радова од стране Понуђача. 
 

Члан 11. 
 

 На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  

Члан 12. 
 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна. 
 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
 О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем 
обавестити другу страну. 
 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писменог обавештења. 
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Члан 13. 
 

Обе уговорне стране су сагласне да се потраживања настала на основу овог уговора не 
могу преносити на трећа лица. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у супротном спорове 
ће решавати Привредни суд у Нишу. 

Члан 14. 
 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 2 (два) примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе представљају израз њихове стварне воље.  
 
 НАРУЧИЛАЦ                                                                          
ПОНУЂАЧ 
                 -потпис -                                                                                          -потпис - 
__________________________                                                         ___________________________,             
Напомена: Модел уговора понуђач попуњава, потписује и оверава печатом, чиме 
потврђује да је сагласан са моделом. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ул. Краља Милутина бр.5, канцеларија бр.14, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне зграде у 
Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег речника 
набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема, ЈН број: 03-
O/2020-НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
понуђача до 17.07.2020. године до 12,00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
 Модел уговора; 
 Финансијско средство обезбеђења и то: меницу за озбиљност понуде у оригиналу, 

менично писмо-овлашћење уз меницу за озбиљност понуде 
 У случају заједничке понуде - Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који обавезно садржи 
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона о јавним набавкама  
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
„Измена понуде за јавну набавку добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне 
зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег 
речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема, ЈН 
број: 03-O/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
''Допуна понуде за јавну набавку добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне 
зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег 
речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема, ЈН 
број: 03-O/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне 
зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег 
речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема, ЈН 
број: 03-O/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-опреме, допуна идејног пројекта 
пословне зграде у Звечану-опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра 
из општег речника набавке: 32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна 
опрема, ЈН број: 03-O/2020- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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 исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то 
податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 5. у поглављу VI). 
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. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је не краћи од 15 и не дужи од 45 дана од дана испостављеног овереног 
рачуна и којим се потврђује испорука и уградња добара  у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 
119/12 и 68/15)] 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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Понуђач може да захтева аванс и то највише 30% од укупно уговорене вредности са 
ПДВ-ом .Плаћање аванса је  у року од 5 дана од дана достављања авансног рачуна, након 
закљученог уговора, а остатак по испостављеним ситуацијама након испоруке и уградње 
дела опреме до коначне испоруке целокупног предмета набавке уз сукцесивно одбијање 
аванса у року од 30-45 дана. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција, добара-опреме, допуна идејног пројекта пословне зграде у Звечану-
опремање ТВ Мост и Радија Косовска Митровица. Шифра из општег речника набавке: 
32000000-3, Радио, телевизијска, комуникациона и сродна опрема, ЈН број: 03-O/2020, не 
може бити краћа од  24 месеца од дана набавке и уградње добара-опреме. 

 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок набавке и уградње не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора. 
Место: општина Звечан. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ 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. 
У цену је урачуната цена предмета набавке са  испоруком и уградњом. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави меницу за озбиљност понуде 
и то: 
1. Бланко соло меницу за озбиљност понуде која мора бити оверена печатом и потписана 
од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо на износ од 500.000,00 динара, у корист општине 
Звечан (Образац Х из конкурсне докуменатције).Уз меницу понуђач је дужан да достави: 
- Копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму (ДЕПО картон) 
- Копију обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). 
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- Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице (Захтев за 
регистрацију/брисање менице, оверен од стране банке) Рок важења менице је 60 дана од 
дана отварања понуда.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор 
не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла и за повраћај авансног плаћања 
у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице 
понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави наручиоцу: 
 
 Финансијско средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања у висини од_______% (уписује 
понуђач, највише 30% од уговорене вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења до тренутка 
правдања аванса и то:  

 бланко потписану и оверену сопствене менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“, 
регистровану у регистру меница који се води код НБС, једну као финансијско средство 
обезбеђења за добро извршење уговореног посла,  другу као средство финансијског 
обезбеђења за повраћај аванса и трећу као финансијско средство обезбеђења за отклањање 
недостатака у гарантном року; 

 у случају да изабрани Извођач не изврши своје уговорне обавезе, Наручилац ће поднети на 
наплату меницу у износу који одговара вредности аванса, без сагласности Извођача; меница 
мора да траје најкраће  до правдања аванса. 

 оверене фотокопије картона депонованих потписа на којима се јасно види: број текућег 
рачуна који је Извођач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно 
овлашћеног лица идентичан са потписом на меницама и печат Извођача идентичан са 
печатом на меницама и печат банке код које се води рачун Извођача са датумом овере, 

 захтеви за регистрацију меница. 
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко потписану 
и оверену сопствене менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“, регистровану у 
регистру меница који се води код НБС за повраћај авансног плаћања, са роком важења до 
тренутка правдања аванса и са роком важења 15 дана дужим од уговореног рока, која мора 
бити безусловна, платива на први позив и у корист Наручиоца, што је услов за оверу 
окончане ситуације. 
 

 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 

 

 

 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
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Техничка документација и планови везани за премет набавке заинтересовани понуђачи 
могу прегледати и о свом трошку фотокопирати сваког радног дана у општини Звечан  од 
10.00 - 14.00 часова канцеларија бр.35 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail: opstinazvecan@yahoo.com, или факсом на број 028-664-728, 
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 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 03-О/2020. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, 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, 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. 
 
15. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: 
 
Отварање понуда је јавно и одржаће се 17.07.2020. године у 13.00 часова у просторијама 
Општине Звечан, 38227 Звечан, Краља Милутина број 5. Представници понуђача, пре 
почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће 
у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача које је заведено и датирано. 
 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
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 
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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.  
 
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
opstinazvecan@yahoo.com, факсом на број: 028-664-728 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико 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 својој интернет страници, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора 
из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 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. овог 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;  
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7) потпис подносиоца. 
 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу 
члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 
налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; општина Звечан; јавна набавка: 30-M/2019; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 
1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код ____ 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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Образац 7 

 
 
 

 
IХ ОБРАЗАЦ - МЕНИЧНО ПИСМО -ОВЛАШЋЕЊЕ 

УЗ МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
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) 
и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 
инструмената платног промета (Сл.гласник РС бр. 57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014), 
ДУЖНИК: (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 
М.Б.: 
ПИБ: 
ТЕКУЋИ РАЧУН: 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене 
Менице 
 
КОРИСНИК: општина Звечан са седиштем у Звечану, улица Краља Милутина бр.5,  (у даљем 
тексту: Поверилац) 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 
меницу број ___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу 
од __________ (_______________________________ динара), за озбиљност понуде, са 
роком важења од 60 дана. 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ 
(_________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 
вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 
____________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – 
издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца 
општине Звечан са седиштем у Звечану, улица Краља Милутина бр.5,. 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. Меница је важећа и у 
случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена 
или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________ (унети име и презиме 
овлашћеног лица). Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна 
примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
Издавалац менице 
_____________________                                              ______________________________ 
(место и датум)                                                             (печат и потпис овлашћеног лица) 
 


