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Наручилац: Српско народно позориште 
Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

Интернет страница: www.snp.org.rs 

 

На основу члана 60.став 1. тачка2. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" 

бр. 124/12; 14/15; 68/15) и члана 53. Закона о јавним набавкама- Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-3396/1-2018 од 

25.09.2018. године, упућује се 

 

П О З И В 
за подношење понуде у поступку јавне набавке мале 

вредности број 27/2018 

 

1. Предмет јавне набавке мале вредности добра је –   аудио и видео опрема 

за Велику сцену СНП-а. Ознака из општег речника набавке:  32321200- 

аудиовизуелна опрема Предмет ЈНМВ, ближе је одређен техничком 

спецификацијом, у обрасцу понуде. 

2. Право учешћа у поступку имају сви заинтересовани понуђачи који 

испуњавају услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. 

Гласник РС" бр. 124/12; 14/15; 68/15). 

Испуњеност услова се доказује на основу члана 77. став 4. ЗЈН  писменом 

изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, који 

образац је у конкурсној документацији. 

3. Понуда мора бити у потпуности припремљена и поднета у складу са 

овим Позивом и конкурсном документацијом која је у прилогу Позива. 

4. Уговорене цене су непроменљиве. 

5. Понуда се подноси у складу са достављеним обрасцем, путем поште или 

лично на адресу:  Српско народно позориште- 

                                21000 Нови Сад 

                        Позоришни трг бр.1 

Уколико понуду доносите лично на адресу наручиоца, однети је у 

канцеларију 314 на III спрату (писарница).   

Понуде се достављају у затвореној коверти која на предњој страни треба да 

има написано "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАЈ" НАЗИВ И БРОЈ ЈНМВ, а на 

полеђини НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

   6. Благовременом ће се сматрати понуда која код наручиоца стигне до 

05.10.2018. године до 09:30 часова. 

7. Отварање понуда је јавно и обавиће се у седишту наручиоца, на I спрату, 

у просторији бр. 112, у 10:00 часова, дана 05.10.2018. године. 

За присуствовање отварању понуда, овлашћени представник понуђача 

обавезан је поднети пуномоћје Комисији за спровођење ЈНМВ пре отварања 

понуда. 

8. Наручилац ће, одлуку о избору најповољније понуде, донети у року од 10 

дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће одлуку доставити понуђачима, у року од 3 дана од дана 

доношења одлуке. 

9. Избор најповољније понуде обавиће се применом критеријума најниже 

понуђене цене, под истим условима. 
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10. Неблаговремене понуде се неће разматрати, а неодговарајуће и 

неприхватљиве  понуде ће бити одбијене. 

11. Конкурсна документација се може преузети на сајту Наручиоца 

www.snp.org.rs , на Порталу јавних набавки или у седишту Наручиоца 

сваким радним даном од 10 до 13 часова у канцеларији 112/I спрат. 

12. Особа за контакт:  

-  Александра Нововић, маст.економиста, тел. Бр:021/ 426-072,  

  mail: javne.nabavke@snp.org.rs 
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Наручилац: Српско народно позориште-  

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

 

 

У П У Т С Т В О 
понуђачима како да сачине понуду 

 

 

1. Понуђач треба да унесе све захтеване податке у приложени образац понуде. 

2. Понуда мора бити на српском језику, откуцана машином или исписана читко, 

штампаним словима. 

3. Понуда мора бити јасна и недвосмислена и оверена потписом и печатом 

овлашћеног лица. 

4. Забрањено је подношење понуде са варијантама. 

5. Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 

поверити подизвођачу и наведе назив подизвођача. 

6. Цена у понуди се исказује у динарима. Уколико се цена у понуди искаже у 

еврима, прерачун у динаре ће се вршити по средњем девизном курсу НБС, на дан 

отварања понуда. 

7. Цена се исказује појединачно, за сваку јединицу мере и укупно за тражену 

количину; укупно за све тражене ставке техничке спецификације без ПДВ-а и са 

ПДВ-ом. 

8. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

9. Цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирања, као и докази о испуњености услова,  неће се сматрати 

поверљивим, сходно чл.14. Закона о јавним набавкама. 

10. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укупна цена. 

Ако су поднете две или више понуда са истом најнижом  укупном ценом, избор ће 

се извршити тако што ће се прихватити понуда са повољнијим елементом 

критеријума I -  услов и начин плаћања (повољнији је дужи рок плаћања). 

Уколико и тај елемент буде исти, онда ће се изабрати понуда понуђача са 

повољнијим следећим елементом критеријума II- рок испоруке робе на адресу 

Наручиоца.  

      11. Модел уговора и сви обрасци Изјава,  који су саставни део конкурсне   

документације морају бити од стране овлашћеног лица понуђача, попуњен, 

парафиран и оверен и послат  на адресу Наручиоца заједно са осталим обрасцима 

конкурсне  документације на начин како је то наведено. 

12. Захтев за заштиту права понуђача , подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу, у року од 5  дана од дана пријема одлуке о додели уговора, на начин како 

је то одређено у члану 108. став 6. до 9. Закона о јавним набавкама са свом 

садржином која је одређена у члану 151. ЗЈН. Све информације се могу наћи на 

интернет адреси www.kjn.gov.rs 

13. Уговор о  ЈНМВ, закључује се у року од 8 дана од дана протека рока  за 

подношење захтева за заштиту права, односно када се стекну законски услови. 
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Стр 4/20 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

                                                  

 

 

Ред.

бр 

 

назив Коли

чина   

1  РГБ Дисплеј  

дим 512x3840mm, сјајност 2500 

cd/m^2.  

Угао видљивости 160 степени по 

хоризонталном и по вертикалном 

правцу, време трајања 100000 р.с.  
 

1 

комад 

2  Видео камера  

Оптички зоом 60x, дигитални 200x.  

Видео формат MPEG-2. HDMI 

излаз  

Класа квалитета SONY,Panasonic  

 

 
 HDV Camcorder Professional  
Key Features  
Type Professional  
Recording System PAL  
Optical Zoom 60x  
Digital Zoom 200x  
Storage Type Removable 
(Card/Disc/Tape)  
Media Format MiniDV HDV  
Resolution MPG-2  
Screen Size 2.7"  
Weight 670 gr  
Optical Sensor  
Sensor Size 1/3"  
Optical Sensor Qty 1  
Lens System  
Lens Type Zoom lens  
Lens Aperture F/1.8-2.1  
Focal Length Range 5mm - 51mm  
Focus Adjustment Automatic, Manual  
Lens Filter Size 37 mm  
Auto Focus type TTL contrast detection  
Lens Manufacturer Carl Zeiss  
Exposure  
Max Shutter Speed 1/10000 sec  
Min Illumination 7 lux  
Min Shutter Speed 1/3 sec  
Memory / Storage  
Recording Speed SP  
Supported Flash Memory Memory 
Stick Duo  
Viewfinder  

2 
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а 
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Viewfinder Type Electronic  
Viewfinder Diagonal Size 0.54"  
Display  
Display Type TFT active matrix  
Display Rotation Rotating  
Screen Details LCD display - TFT active 
matrix - 2.7" - colour  
Display Size 2.7"  
Microphone  
Microphone Type Microphone - built-in 
- stereo  
Connections  
Connector Types 1 x DC power input, 1 
x S-Video output, 1 x audio input, 1 x 
component video output, 1 x 
composite video/audio output, 1 x 
headphones  
Battery  
Battery Form Factor Manufacturer 
specific  
Battery Manufacturer NP-FM50  
Resolution  
Effective Still Resolution MP  
Effective Video Resolution  
Other Features  
Widescreen Video Capture Yes  
Images Stabilizer Electronic (Super 
Steady Shot)  
Waterproof Yes  
Features Backlight Compensation, 
Built-In Speaker, Color Bar  
Miscellaneous  
Color Black  
High Definition Video Support 1080i 

 

3  Видео камера професионал  

Full HD - 1920 x 1080 MOV or MP4  

Compression Method: LongGOP  

FPS: 59.94p/29.97p/23.98p/59.94i 

(bit rate: 50 Mb/s)  

Audio: LPCM  

 

 
 Camcorder High Def. Profesional  
Key Features  
Type Professional  
Recording System PAL  
Optical Zoom 10x  
Digital Zoom None  
Storage Type Removable 
(Card/Disc/Tape)  
Media Format MiniDV HDV  
Resolution 3.0 MP  
Screen Size 2.7"  
Weight 740 gr  

2 

комад

а 



образац. 3 

 

Optical Sensor  
Sensor Size 1/3"  
Optical Sensor Qty 1  
Lens System  
Lens Type Zoom lens  
Lens Aperture F/1.8-2.1  
Focal Length Range 5mm - 51mm  
Focus Adjustment Automatic, Manual  
Lens Filter Size 37 mm  
Auto Focus type TTL contrast 
detection  
Lens Manufacturer Carl Zeiss  
Exposure  
Max Shutter Speed 1/10000 sec  
Min Illumination 7 lux  
Min Shutter Speed 1/3 sec  
Memory / Storage  
Recording Speed SP  
Supported Flash Memory Memory 
Stick Duo  
Viewfinder  
Viewfinder Type Electronic  
Viewfinder Diagonal Size 0.54"  
Display  
Display Type TFT active matrix  
Display Rotation Rotating  
Screen Details LCD display - TFT active 
matrix - 2.7" - colour  
Display Size 2.7"  
Microphone  
Microphone Type Microphone - built-
in - stereo  
Connections  
Connector Types 1 x DC power input, 1 
x IEEE 1394 
(FireWire/i.LINK)input/output, 1 x S-
Video output, 1 x audio input, 1 x 
component video output, 1 x 
composite video/audio output, 1 x 
headphones  
Battery  
Battery Form Factor Manufacturer 
specific  
Resolution  
Effective Still Resolution 2.8 MP  
Effective Video Resolution 1.2 MP  
Other Features  
Widescreen Video Capture Yes  
Images Stabilizer Electronic (Super 
Steady Shot)  
Waterproof Yes  
Features Backlight Compensation, 
Built-In Speaker, Color Bar  
Miscellaneous  
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Color Black  
High Definition Video Support 1080i 

 

4  

Digitalna video mikseta sa HDMI 

ulazima, model: Roland V-4EX 
 

Main Specifications 
Signal Processing 

Video 4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8 bits (Internal 
Processing : 480/59.94p when set to NTSC, 
576/50p when set to PAL) 
Audio Sampling Rate : 24 bits/48 kHz, 2 ch 
Input/Output Formats 

Refer to “About Input/Output Formats” (p. 23). 
Input/Output Connectors 

Input 
Video 
HDMI Type A (19 pins) x 4 (INPUT 1 -- 4) 
RGB/Component HD DB-15 type x 1 (INPUT 

4) 
Composite BNC Type x 4 (INPUT 1 -- 4) 
S-Video 4-pin mini DIN type x 1 (INPUT 4) 
Audio RCA pin type x 1 pair (AUDIO IN) 
Output 
Final Output 
HDMI Type A (19 pins) x 1 (OUTPUT) 
RGB/Component HD DB-15 type x 1 
(OUTPUT) 
Composite BNC type x 1 (OUTPUT) 
Preview Output HDMI Type A (19 pins) x 1 
(PVW OUT) 
Other Connectors 

MIDI 5 pins DIN type x 2 (IN, OUT/THRU) 
USB B type x 1 (for streaming and remote 
control) 
Signal Level/Impedance 

RGB/Component 
Signal Level 1.0 Vp-p (luminance), 0.7 Vp-p 
(chroma) 
Impedance 75 ohms 
Composite 
Signal Level 1.0 Vp-p 
Impedance 75 ohms 
S-Video 
Signal Level 1.0 Vp-p 
Impedance 75 ohms 
Analog Audio 
Nominal Input Level - 10 dBu 
Maximum Input Level + 8 dBu 
Impedance 15 k ohms 
Video Effects 

Transition Mix, Cut, Wipe (259 patterns) 
Composition/Filter Picture in Picture, 
Luminance Key, Chroma Key, Strobe, 
Negative, Colorize, Feedback, Emboss, Multi, 
Mirror etc. (148 types) 
Others Output Fade, Freeze 
Others 

Display Graphic Color LCD, 320 x 240 dots, 
touch panel 
Power Supply AC adaptor (DC 9 V) 
Current Draw 2.0 A 
Dimensions 
225 (W) x 296 (D) x 105 (H) mm 
8-7/8 (W) x 11-11/16 (D) x 4-3/16 (H) inches 
Weight 
(excl. AC adaptor) 
2.6 kg 

1 
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5 lbs 12 oz 
Accessories AC adaptor, Power Cord, RCA - 
BNC conversion plug x 2, Owner’s Manual 

 
 

5  Видео трансмитер 150м  

 

опис  

на крају табеле 

  

1 

комад 

6  

Monitorski zvučnici, 

model: RCF NX L24-A 

 
Karakteristike zvučnika: 

Frequency response: 65 - 20 kHz 

Max SPL: 131 dB 

Horizontal Coverage: 120° 

Vertical Coverage: 30° 

Crossover point:  800 

Low frequency: 4 x 6”, 1.5” v.c. 

High frequency: 2”, 2.5” v.c. 

Total power: 1400 Watt 

Low section: 1000 Watt 

High section: 400 Watt 

Inrush Current: 10,1 A (According to EN 55013-1: 2009) 

Signal input/output: Jack-XLR male / XLR female 

Power input: Powrcon in-out 

DSP and Protection Circuits: 2 way equalisation, crossover filtering, Fast limiter, RMS limiter 

Dimensions (w, h, d): 1056, 201, 274 mm 

Weight: 26.4 Kg 

Colour: Black 

 

2 
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7  
 LED-Lit monitor, 2560x1440 res, 4ms, 50M:1DCR, VGA, DVI, Display Port, HDMI, USB,  

Technical Specifications  

Panel WLED Backlit - AMVA LCD Panel  

Viewable Image Size 27”  

Aspect Ratio 16:9  

Brightness & Smart Contrast 300 cd/m2; 50,000,000:1  

SmartResponse Time 4ms (Gray to Gray)  

Viewable Angle 178 degrees horizontal, 178 degrees vertical  

Maximum Resolution & Display Colors 2560 x 1440 @60Hz; 10 bit  

Display 10 bit  

Connectivity VGA, DVI-Dual Link (digital, HDCP), Display Port, MHL-HDMI (digital, 

HDCP), USB 2.0 (2x), USB 3.0 (2x, 1 w/ fast charging)  

Audio & Speakers PC audio-in, Headphone out; 3-watt (2x) Speakers 

4 

комад

а 

 

 
 5. Видео трансмитер 
 

Pro Specs Transmitter  
Interface  3G-SDI BNC, input HDMI Type A, input 2 x RF-2 

SMA male antenna ports DC 4-pin LEMO, input  

Input Video Formats  HDMI: 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 

1080i 50/59.94 720p 50/59.94/60 625i, 525i SDI: 

3G/HD/SD-SDI (Auto-Selected) SMPTE-

259/274/292/296/372/424/425  
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Input Audio Format  SDI-embedded 4-Ch 24-bit / 48 kHz  
Indicators  Power: Green Video: Yellow  

Frequency Bands  5.1 to 5.9 GHz  

Modulation Mode  OFDM 16QAM  

Transmission Power  Max 21 dBm  

Band  40 MHz  

 

Operating Temperature  32 to 104°F (0 to 40°C)  

Storage Temperature  -4 to 140°F (-20 to 60°C)  

Input Voltage  7 to 36 VDC  

Power Consumption  <6.5 W  

Compliance  FCC, CE  

Dimensions  4.5 x 2.6 x 0.9" (11.5 x 6.7 x 2.3 cm)  

Weight  9.5 oz (270 g)  

 

Audio Output  SDI embedded 4-Ch 24-bit / 48 kHz  

Indicators  Power: Green Wireless Signal: 5 x Green Video: 

Yellow  

Frequency Bands  5.1 to 5.9 GHz  

Modulation Mode  OFDM 16QAM  

Sensitivity  -75 dBm  

Band  40 MHz  

Operating Temperature  32 to 104°F (0 to 40°C)  

Storage Temperature  -4 to 140°F (-20 to 60°C)  

Compliance  FCC, CE  

Input Voltage  7 to 36 VDC  

Power Consumption  < 6.5 W  

 

 

Обавезно приложити уз понуду техничке карактеристике понуђених 

артикала 
Тражени артикли морају бити нови, некоришћени! 

Сви артикли којима је наведена робна марка, могу бити те робне марке или одговарајуће. 
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Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

(обавезно попунити)      стр 10/20 

П О Н У Д А 

                                                      за  ЈНМВ  

                                           аудио и видео опрема за Велику сцену СНП-а 

број: 27/2018 

 

1. Понуду дајемо:  а) самостално б) као заједничку в) са подизвођачем  (заокружити).  

2. Понуда важи 30 дана од дана отварања понуде. 

3. Уговорене цене су непроменљиве. 

4. Укупна вредност понуде без ПДВ-а ________________________________ 

      словима: _______________________________________________________ 

5. Укупна вредност понуде са ПДВ-ом________________________________  

       словима: _______________________________________________________ 

6. Елемент критеријума I- услов и начин плаћања (аванс није дозвољен): _________________ 

      ______________________________________________________________________________   

7. Елемент критеријума II- рок испоруке робе на адресу Наручиоца: _____________________ 

 

 

Ред.

бр 

назив Коли

чина   

цена по 

јед.мере 

без 

ПДВ-а 

цена по 

јед.мере 

са ПДВ-

ом 

укупна цена 

без ПДВ-а 

укупна цена 

са ПДВ-ом 

 

1  РГБ Дисплеј  

дим 512x3840mm, сјајност 2500 

cd/m^2.  

Угао видљивости 160 степени по 

хоризонталном и по вертикалном 

правцу, време трајања 100000 р.с.  
 

1 

комад 
    

2  Видео камера  

Оптички зоом 60x, дигитални 200x.  

Видео формат MPEG-2. HDMI 

излаз  

Класа квалитета SONY,Panasonic  
 

2 

комад

а 

    

3  Видео камера професионал  

Full HD - 1920 x 1080 MOV or MP4  

Compression Method: LongGOP  

FPS: 59.94p/29.97p/23.98p/59.94i 

(bit rate: 50 Mb/s)  

Audio: LPCM  
 

2 

комад

а 

    

4 Дигитална видео миксета са  HDMI 

улазима, модел: Roland V-4EX 
 

 

1 

комад 
    

5  Видео трансмитер 150м  1     



образац. 4 

 

  комад 

6 Мониторски звучници  

Класа квалитета и карактеристике  

RCF NX L24-A  

2 

комад

а 

    

7 LED-Lit монитор, 2560x1440 res, 4ms, 

50M:1DCR, VGA, DVI, Display Port, 

HDMI, USB 
 

4 

комад

а 

    

8       

 

 

У коначну цену понуде урачунати све трошкове који произилазе из јавне набавке. Трошкове 

испоруке робе на адресу наручиоца сноси понуђач. Уколико има додатних трошкова, уписати их у 

ставку под редним бројем 8 у табели и урачунати у коначну цену понуде. 

 

Обавезно приложити уз понуду техничке карактеристике понуђених артикала. 

 

Обавезно је обезбедити о трошку понуђача сервис у гарантном року. Гарантни рок не може бити 

краћи од једне године.  

Уписати за све ставке из понуде гарантни период: 

1. _____________________ (ргб дисплеј) 

2. _____________________ (видео камера оптички зум 60х) 

3. _____________________ (видео камера професионал) 

4. _____________________ (дигитална видео миксета) 

5. _____________________ (видео трансмитер) 

6. _____________________ (мониторски звучници) 

7. _____________________ (LED-Lit монитор) 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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Наручилац: Српско народно позориште- 

Адреса: Позоришни трг бр. 1 

Место: Нови Сад 

 

 

 

 

У С Л О В И 
прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама за 

учешће понуђача у поступку јавне набавке 

 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члана 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; 

3. (брисана) 

4. је измирио доспеле порезе, доприносе  и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији; 

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке , ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом; 

 

 

Услови се доказују попуњавањем, оверавањем печатом и парафирањем 

обрасца Изјаве (образац 6) који је саставни део конкурсне документације. 
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И З Ј А В А 
за оцену испуњености услова из члана 75.Закона о 

јавним набавкама и о прихватању услова из 

документације за јнмв број _____ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса: 
 

 

Место и поштански 

број: 

 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

(пуно име и презиме и 

функција): 

име: 

презиме: 

функција: 

Текући рачун број:  

Банка:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Порески 

идентификациони број: 

 

Телефон:  

Факс:  

Е-маил:  

Датум:  
 

1. Изјављујемо под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да 

испуњавамо услове из члана 75 Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012; 

14/15; 68/15), ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 

_________________ 

2. Изјављујемо да прихватамо у потпуности услове из документације за јавну набавку мале 

вредности број __________________ 

 

 Потпис лица овлашћеног за 

 потписивање уговора: 

 ________________________ 

 

М.П. 

 

 

Напомена: Уколико се понуда предаје са подизвођачем или групом понуђача, образац 

умножити у онолико примерака колико је потребно 
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Образац. 7 

 

 

Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 68/15) и члана 

6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.86/15) , 

______________________________ (име и презиме), у своству овлашћеног лица за заступање 

понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, даје следећу: 

 

 

 

 

И З Ј А В У  

 

 

 

 

да је понуду за јавну набавку мале вредности _________________________________ (број јавне 

набавке и назив) Наручиоца Српско народно позориште,- Установа културе од националног 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Изјаву дао: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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Образац. 8 

 

 

Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

 

У складу са чланом 61. и чланом 88. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр.124/12; 14/15; 

68/15)и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације (“Сл.гласник РС” 

бр.86/15), достављам  

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкови припреме и подношења понуде, односно укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде чине: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова припремања понуде: ___________________________________ . 

 

 

 

 

 

 

 

У _________________                                                                                              Овлашћено лице: 

Дана: ______________                                                                                              

                                                                                  М.П.                                   ______________________    
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  Образац 9 

 

          МОДЕЛ УГОВОРА 

 (Понуђач попуњава, парафира и оверава 

   сваку страну чиме потврђује да 

   прихвата елементе модела Уговора) 

 

  

                 

Број:  

Датум:  

Нови Сад 

 

На основу члана  61. Закона о јавним набавкама (''Сл.Гласник'' РС 

бр.124/2012; 14/15; 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације (“Сл.гласник РС” бр.86/15) и члана 37. Статута Српског 

народног позоришта, закључује се 

 

УГОВОР 

 О JAВНОЈ НАБАВЦИ  

  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

Закључен између: 

СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА из Новог Сада, Позоришни трг бр.1 

које заступа  управник Зоран Ђерић (у даљем тексту: Купац) ПИБ 101651637, 

шифра делатности: 9004, матични број: 08066469, с једне стране 

и 

____________________________________________, кога заступа ______________ 

(фирма, место и адреса)           (функција)  

 

________________________ (у даљем тексту: Продавац),  ПИБ:______________,  

(име и презиме) 

 

шифра делатности: __________, матични број: _______________, с друге стране. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

     Члан 1.   

Предмет Уговора је набавка робе –    аудио и видео опрема за Велику сцену 

СНП-а. Врста, количина и цена робе, исказане  су у спецификацији Купца и 

прихваћеној Понуди Продавца број: ______________ од ________2018.године. 

Понуда са спецификацијом из става 2.овог члана, чини саставни део овог 

Уговора. 

 

     Члан 2.    
   

Продавац се обавезује да ће с испоруку робе на адресу Купца извршити у року од 

________, од дана пријема _____________________ коју ће му Купац упутити.   

 

Продавац се обавезује да ће приликом потписивања уговора, а најкасније у року 

од 5 радних дана од дана потписивања уговора, предати Наручиоцу бланко соло 

меницу за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а. 
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Члан 3. 

 

Продавац гарантује да ће роба   из члана 1. овог Уговора бити квалитетна  и без 

грешака.                                                   

Продавац је у обавези да обезбедити о свом трошку  сервис у гарантном року. 

Гарантни рок не може бити краћи од једне године. Гарантни рок је за сваку 

ставку појединачно наведен у обрасцу понуде (обр.4) који је саставни део 

конкурсне документације и овог уговора. 

 

Уколико роба не буде како је назначено у ставу  1. овог члана, Купац може 

раскинути овај Уговор. 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

      

Члан 4. 

 

Уговорне стране прихватају цену коју је Продавац дао у својој Понуди. 

Укупна уговорена цена робе износи ___________________ динара без ПДВ-а 

(словима: ____________________________________________________________) 

односно _______________динара са ПДВ-ом. 

 

 

     Члан 5. 

Уговорена цена је непроменљива. 

 

     Члан 6. 

Купац се обавезује да Продавцу исплати вредност испоручене робе  на следећи 

начин (аванс није дозвољен): __________________________________, у року од 

_____дана од дана ________________________________________, на текући 

рачун број: _________________________, _________________банка. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

     Члан 7.    

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 

облигационим односима.   

Члан 8. 

Уговорне  стране су сагласне да  све евентуалне спорове  решавају споразумно.  

Уколико спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана,  уговорне 

стране уговарају  надлежност  стварно надлежног  суда у Новом Саду. 

 

Члан 9. 

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка по два (2) за сваку 

уговорну страну. 

 

Уговор је закључен у Новом Саду, дана _______________године. 

 

       Продавац              Купац  
                                                У п р а в н и к  

__________________                              Зоран Ђерић 

       (заступник) 
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  Обр.10 

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)  менични 

дужник  п р е д а ј е  
 
  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 
 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – ПРАВНО 
ЛИЦЕ: 

 

Седиште и адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески број: 
 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 

Српско народно позориште- Установа културе од 

националног значаја 

Седиште и адреса: 

 

Нови Сад 

Позоришни трг 1 

Матични број: 

 

08066469 

Порески број: 

 

101651637 

Текући рачун: 

 

840-515668-80 

НБС 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних 

услова за исплату. 

           Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење 

посла коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке мале вредности –  аудио 
и видео опрема за Велику сцену СНП-а (ЈНМВ 27/2018). 

           Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан 

року трајања уговора о јавној набавци. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на 

коју се односи менично овлашћење на износ од ________динара 

(словима:___________________) што представља 10% без ПДВ од износа Уговора о 

јавној набавци коју је Менични дужник потписао са меничним повериоцем.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун 

да безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 

Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге 

за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка 

средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна 

утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења 

уговора о јавној набавци 27/2018 дође до промене лица овлашћених за заступање, 

лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и других 

промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану 

надлежан је суд у Новом Саду. 

 

 

 

Датум  издавања                                                        Потпис овлашћеног лица  

овлашћења:                                                                    меничног дужника 

                                                                           

                                                                     М.П.    ________________________        
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  Обр.10 

 

НАПОМЕНА: као средство обезбеђења за добро извршење посла понуђач је дужан да 

у року од 5 радних дана након потписивања уговора достави: 

- бланко, соло меницу 

- копију захтева/потврде за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке 

- копију депо картона 

- образац меничног овлашћења за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – за 

добро извршење посла 

 

__________________________________________________________________________________ 

Понуђач:  

Седиште:  

Адреса:  

Бр.рачуна:  

ПИБ:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

Тел/факс:  

 

 

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

у поступку јавне набавке мале вредности –број 27/2018 

 

 
Понуђач: _____________________________________  

 

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо приликом закључења 

уговора, Наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду 

бланко сопствене менице регистроване у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са 

меничним овлашћењем - писмом на 10% вредности уговора без ПДВ-а, као и копију картона са 

депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана 

дуже од истека рока важења уговора. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока важења. 

 
У _________________                                                              Овлашћено лице:                                 

Дана: ______________     М.П.                                                                                           

                                   

______________________    
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  Обр.11 

Српско народно позориште 

Позоришни трг 1 

Нови Сад 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  

О поштовању обавеза  

из члана 75. став 2. ЗЈН 
 

 

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

 

И З Ј А В У 
 

 

 

Понуђач ___________________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке- _________________________________ изјављује под пуном 

материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да: 

 

а) понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и 

б)  понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде број ___________  од ______. 2018. године, којом понуђач узима учешће у 

поступку јавне набавке број ЈНМВ 27/2018. 
 

 

 

 

 

 

                Датум:                                          Потпис и овера печатом понуђача: 

 

 

___________________                            м.п.                  __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене: 

     

Уколико је поднета заједничка понуда потребно је да се наведени образац изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача. Сваки члан 

групе понуђача потписује и печатом оверава свој примерак изјаве. 
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