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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
Назив јавне набавке – Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital 
competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged    society”    (DEMUSIS)    број    598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,    по 
партијама 1 – 19. 

Наручилац  –  Универзитет  уметности  у  Београду,  Београд,  Косанчићев  венац  29,  кога 
заступа проф. др ум. Милета Продановић, ректор Универзитета уметности 
Интернет страница наручиоца: www.arts.bg.ac.rs  

1.2.  Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке. 
1.3. Предмет јавне набавке: Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the 
digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for 
culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2- 
CBHE-JP; по партијама 1 – 19. 
1.4. Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке ради закључења Уговора о јавној 
набавци. 
1.5.  Контакт:  Универзитет  уметности  у Београду,  Београд,  Косанчићев  венац  29;  Јавне 
набавке, факс: 011/2643598 (први контакт) 011/2629785 (други контакт); имејл: 

ana.petrovic@fmu.bg.ac.rs  (први контакт) и  marija.nikolic@arts.bg.ac.rs  (други контакт). 
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
2.1. . Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
Предмет јавне набавке број 2/2019 су Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта 
“Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in 
Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS- 
EPPКА2-CBHE-JP; по партијама 1 – 19. 

 
Назив и ознака из Општег речника јавних набавки: 
30200000 Рачунарска опрема и материјал 
32320000 Телевизијска и аудиовизуелна опрема 
37300000 Музички инструменти и делови 
48521000 Програмски пакет за уређивање музике или звука 
48820000 Сервери 

  
2.2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из 
општег речника набавке: 
1. Универзитет уметности у Београду – Рачунари и опрема за студентске пројекте и 
администрирање пројекта; 30200000 – Рачунарска опрема и материјал; 
2. Универзитет уметности у Београду – Рачунари за студио; 30200000 – Рачунарска опрема и 
материјал; 
3 .Универзитет уметности у Београду – Рачунари за лабораторију; 30200000 – Рачунарска 
опрема и материјал; 
4 .Универзитет уметности у Београду – Серверска и мрежна опрема; 48820000 Сервери; 
5.Универзитет уметности у Београду – Аудио опрема за музичку лабораторију; 32321200 – 
Аудиовизуелна опрема; 

http://www.arts.bg.ac.rs/o-univerzitetu/rektorat/rektor/
mailto:ana.petrovic@fmu.bg.ac.rs
mailto:marija.nikolic@arts.bg.ac.rs
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6. Универзитет уметности у Београду – Аудио опрема за студио; 32321200 – Аудиовизуелна 
опрема; 
7. Универзитет уметности у Београду – Аудио опрема за студентске пројекте; 32321200 – 
Аудиовизуелна опрема; 
8. Универзитет уметности у Београду – Конференцијски систем; 32323300 – Видео опрема; 
9. Универзитет уметности у Београду – Музички инструменти и делови; 37300000 – Музички 
инструменти и делови 
10. Универзитет  уметности  у  Београду  –  Програмски  пакети  за  студио;  48521000  – 
Програмски пакет за уређивање музике или звука 
11. Универзитет уметности у Београду – Програмски пакети за лабораторију; 48521000 – 
Програмски пакет за уређивање музике или звука 
12. Универзитет у Новом Саду – Рачунарска опрема; 30200000 – Рачунарска опрема и 
материјал; 
13. Универзитет у Новом Саду – Аудио и видео опрема; 32321200 – Аудиовизуелна опрема; 
14. Универзитет у Новом Саду – Музички инструменти; 37300000 – Музички инструменти и 
делови 
15. Универзитет у Крагујевцу – Рачунари и рачунарска опрема за студио; 30200000 – 
Рачунарска опрема и материјал; 
16. Универзитет у Крагујевцу – Рачунари и рачунарска опрема за наставу; 30200000 – 
Рачунарска опрема и материјал; 
17. Универзитет у Крагујевцу – Аудио опрема; 32321200 –  Аудиовизуелна опрема; 
18.Универзитет у Крагујевцу – Видео опрема; 32323300 –  Видео опрема; 
19.Универзитет  у  Крагујевцу  –  Програмски  пакети;  48521000  –  Програмски  пакет  за 
уређивање музике или звука 
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 
 

3.1. Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке 
 

1. Универзитет уметности у Београду – Рачунари и опрема за студентске пројекте и администрирање пројекта; 30200000 – Рачунарска 
опрема и материјал 

 
  

ПАРТИЈА 1 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ - 
РАЧУНАРИ И ОПРЕМА ЗА СТУДЕНТСКЕ ПРОЈЕКТЕ И 
АДМИНИСТРИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 

 
Процењена вредност партије: 1.200.000,00 
Место испоруке: Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићев венац 29, 11000 Београд и 
Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
1.1 Лаптоп рачунар LENOVO Yoga 730-13IKB - 81CT0079YA Intel® Core™ i5 8250U do 3.4GHz, 13.3", 

256GB SSD, 8GB, Intel UHD 620 или одговарајући 
1 

 карактеристика спецификација  
RAM memorija 8GB 
Dijagonala 
ekrana 

13.3" 

Ekran 13.3" IPS FHD LED 
Backlight, touchscreen 
Rezolucija ekrana : 1920 x 1080 piksela 

Ekran osetljiv na dodir Da 
Broj jezgara 4 (Quad Core) 
Procesor Intel® Core™ i5 Quad Core Processor 8250U 

Brzina: 1.6GHz (Turbo do 3.4GHz) 
Keš memorija: 6MB 

Čipset Intel® Kaby Lake-U Refresh SOC 
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 Grafička karta Integrisana Intel UHD 620 sa deljenom sistemskom memorijom  
Memorija 8GB (8GB x 1) DDR4 2400 MHz SDRAM, 

na ploči i ne može se nadograditi 
HDD1 Kapacitet: 256GB 

Rotacija: NAND flash memorija 
Tip HDD1 PCIe SSD 
Optički uređaj Nema 
Zvučnici JBL stereo zvučnici 
Web kamera 1.0 Mpix sa mikrofonom 
Čitač otiska prsta Da 
Konektor za dok Ne 
VGA izlaz Ne 
USB 3.1 1 
USB-C 2 
Wireless standard 802.11 ac 
Bluetooth Bluetooth 4.1 
Baterija 4 ćelije 
Operativni sistem Windows 10 

Home 64bit 
Osvetljena tastatura Da 
Tastatura Standardna tastatura 
Boja Siva 
Dimenzije (Š x D x V) 30.68 x 21.63 x 1.39 cm 
Težina (kg) 1.12 

1.2 Лаптоп рачунар Lenovo - 330S-15IKB 15.6" Laptop - Intel Core i5 - 8GB Memory - 1TB Hard Drive - 
Platinum Gray или одговарајући 

2 

 карактеристика спецификација  
Ekran 15.6” FHD (1920 x 1080) IPS 
Procesor Intel® Core™ i5-8250U (1.6 GHz base frequency, up to 3.4 GHz with 

Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 cores) 
Memorija 4 GB onboard DDR4 + 4 GB SODIMM 
Hard disk 1 TB SATA HDD 
Grafička karta NVIDIA® GeForce® GTX1050 
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 Operativni sistem FreeDOS  
Optički uređaj Bez optičkog uređaja 
Mreža 1 x 1 AC WiFi + Bluetooth 4.1 
Slotovi USB Type-C 3.1 

2 x USB 3.0 (one charging) 
HDMI 
4-in-1 card reader 
Audio jack 

Kamera WEB kamera sa integrisanim mikrofonom 
Audio 2 x 2 W speakers with Dolby Audio™ 
Baterija 52,5Wh 
Fizičke karakteristike Starting at 1.87 kg 

Garancija 24 meseca 
1.3 Таблет рачунар MICROSOFT SURFACE PRO 6 12.3" MULTI-TOUCH I5-8250U 8GB 128GB SSD W10 

- PLATINUM или одговарајући 
1 

 карактеристика спецификација  
Processor 1.6 GHz Intel Core i5-8250U Quad-Core 
Memorija 8GB of LPPDR3 RAM | 256GB SSD 
Rezolucija ekrana 12.3" PixelSense 10-Point Touch Display 

2736 x 1824 Screen Resolution (267 ppi) 

Grafička karta Integrated Intel UHD Graphics 620 
Konekcija Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth 4.1 
Kamera 5MP Front Camera | 8MP Rear Camera 
Konektor USB Type-A | Mini DP | Surface Connect 
SD kartica MicroSDXC Card Slot 
Operativni sistem Windows 10 Home 

1.4 Оловка за таблет рачунар MICROSOFT SURFACE PEN (2017, PLATINUM) или одговарајући 1 
 карактеристика спецификација  

Povezanost Bluetooth 4.0 Connectivity 
Osetljivost pritiska 4096 Levels of Pressure Sensitivity 

Barrel Button and Tail Eraser 
Tilt Support 
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  Virtually Lag-Free 
Replaceable Tips 

 

Baterija AAAA Battery Powered 
Kompatibilnost Works with Select Surface Products 

1.5 A3 дигитална фотокопир машина Canon iR2520, network 256MB 1 
 карактеристика спецификација  

Boja štampe Mono 
Tip štampača Laser 
Multifunkcijski Da 
Format A3 
Wi-Fi Ne 
LAN Da 
ŠTAMPAČ 
Rezolucija štampe (mono) do 600 x 600 dpi 
Brzina štampe (mono) do 15 str/min (A3) i do 20 str/min (A4) 
Prva strana (mono, u stanju 
pripravnosti) za 

6,4 sekundi 

Dvostrano štampanje Da 
KOPIR 
Brzina kopiranja A4: 20 stranica u minuti (crno-belo) 

A3: 15 stranica u minuti (crno-belo) 
Rezolucija kopiranja (mono) do 600 x 600 dpi 
Umanjenje/uvećanje 25% - 400% 
Višestruko kopiranje Do 999 kopija 
SKENER 
Tip skenera Položeni 
Rezolucija skeniranja (optička) do 600 x 600 dpi 
Brzina skeniranja 25/13 slika u minuti (model s brzinom od 30/25/20 stranica u minuti) 
Maksimalna veličina dokumenta A4 
Podržani formati TIFF, JPEG, PDF, PDF sa velikom kompresijom 
Ostalo PDF datoteke koje mogu da se pretražuju (opciono uz SEARCHABLE 

PDF (PRETRAŽIVE PDF DATOTEKE) – C1) 
Destinacije: E-pošta/Internet FAKS (SMTP), PC/Server (SMB, FTP), USB 
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  memorijski uređaj  
 
 
 

RUKOVANJE PAPIROM 
Težina papira: Kaseta: 64 do 90 g/m2 

Ulaz za uvlačenje: 64 do 128 g/m2 
Obostrano: 64 do 80 g/m2 

INTERFEJS / FIZIČKE KARAKTERISTIKE 
Procesor 400 MHz 
Memorija 256 MB 
Hard disk Ne 
Interfejs Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host I/F 2.0 x 1 port, USB Device 

1.0 x 1 port 
Podržani operativni sistemi PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7 

Postscript level 3 emulation: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ 
Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (10.4 or later) 
UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ 
Windows 7, Mac OS X (10.4 or later), Linux 
Mac-PPD: Mac OS X 10.4 or later 

Podržani kertridž/toner C-EXV33 TONER BK: Toner for imageRUNNER 
2520/2520i/2525/2525i/2530/2530i 
C-EXV32 TONER BK: Toner for imageRUNNER 2535/2535i/2545/2545i 

USB kabl Ne 
Boja Bela 

1.6 А3 Скенер Mustek ScanExpress 2400S flatbed, Color CIS 2400dpi или одговарајући 1 
 карактеристика спецификација  

Scanner Type Color CIS Flatbed 
Scan Modes • Color: 48-bit & 24-bit 

• Gray: 16-bit & 8-bit 
• Line art: 1-bit 

TWAIN Scan Area (Max.) 299 mm x 427 mm (11.8" x 16.8") 
Resolution • Optical: 2400dpi x 2400dpi 

• Software Interpolation: 9600 dpi x 9600 dpi 
Scanning Speed • 6.8 sec (100dpi, A3-size color) 

• 6.9 sec (200dpi, A3-size color) 
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  • 14.6 sec (300dpi, A3-size color) 
• 32.8 sec (600dpi, A3-size color) 

 

Recommended Daily Volume Approx. 2500 pages 
Interface USB 2.0 
Light Source LED 

1.7 A4 скенер Epson Perfection V370, Photo Flatbed 4800x9600dpi 35mm negatives или одговарајући 1 
 карактеристика спецификација  

Scanner Type Flatbed color scanner with Transparency Unit built-in 
Optical Resolution 4800 dpi with EPSON MatrixCCD® 
Hardware Resolution 4800 x 9600 dpi with Micro Step Drive™ technology 
Maximum Resolution 12,800 dpi 
Color Bit Depth 48-bits per pixel internal / external 
Grayscale Bit Depth 16-bits per pixel internal / external 
Maximum Scan Area 8.5" x 11.7" 
Supported Film Size 35mm negatives and slides 

1.8 Меморијска картица KINGSTON Canvas Select MicroSDHC 32GB + Adapter class 10 UHS-I - 
SDCS/32GB microSD, 32GB, UHS U1 или одговарајућа 

3 

 карактеристика спецификација  
Karakteristike: KINGSTON Canvas Select MicroSDHC 32GB + Adapter class 10 UHS-I 

- SDCS/32GB microSD, 32GB, UHS U1 
1.9 Пројектор ACER  X1223H или одговарајући 1 

 карактеристика спецификација  
IMAGE 
Native Resolution 1024 x 768 
Maximum Resolution 1920 x 1200 
Standard Mode Brightness 3600 lm 
Native Aspect Ratio 4:3 
Compatible Aspect Ratio 16:9 
Contrast Ratio 20,000:1 
Throw Ratio 1.96 to 2.15 (1270 mm@2000 mm) 
Digital Zoom 2x 
Vertical Keystone Correction -40°/+40° 
Maximum Vertical Sync 120 Hz 
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 Maximum Horizontal Sync 100 kHz  
 Minimum Vertical Sync 24 Hz  
 Minimum Horizontal Sync 15 kHz  
 Colour Support 1.07 Billion Colors (30-bit)  

PROJECTION LENS  
 Lens Type Manual Focus 

Manual Zoom 
 

 Minimum Lens Aperture F/2.56  
 Maximum Lens Aperture F/2.68  
 Minimum Focal Length 22 mm  
 Maximum Focal Length 24.10 mm  
 Minimum Diagonal Image Size 685.80 mm  
 Maximum Diagonal Image Size 7.62 m (300")  
 Minimum Projection Distance 1 m  
 Maximum Projection Distance 10 m  
 Optical Zoom 1.1x  

LAMP  
 Lamp Type OSRAM  
 Number of Lamps 1  
 Lamp Power 203 W  

INTERFACES / PORTS  
 HDMI Yes  
 Number of USB Ports 1  
 USB Yes  
 USB Connector Type 1x Mini-B  
 Number of Composite Video Ports 1  
 Composite Video Yes  
 Number of VGA Inputs 1  
 VGA In Yes  
 Number of VGA Outputs 1  
 VGA Out Yes  
 Number Of Audio Inputs 1  
 Number Of Audio Outputs 1  
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 Audio Line In Yes  
 Audio Line Out Yes  
 Total Number of HDMI Ports 1  

TECHNICAL INFORMATION  
 Projection System DLP  
 Projection Method Ceiling 

Front 
Rear 
Rear Ceiling 

 

 Video Compatibility EDTV 
HDTV 
NTSC 
PAL 
SDTV 
SECAM 

 

 Computer Compatibility Mac PC 
Windows PC 

 

AUDIO  
 Number of Speakers 1  
 Speaker Output Power 3 W  
 Speaker Output Mode Mono  

POWER DESCRIPTION  
 Power Supply 100 V AC–240 V AC  
 Input Voltage 120 V AC–230 V AC  
 Operating Power Consumption 260 W  
 Operating Power Consumption (Eco 

Mode) 
205 W  

 PHYSICAL CHARACTERISTICS   
 Fan Noise 26 dB Approximate Economy Mode 

30 dB Approximate Standard Mode 
 

 Temperature 0°C to 40°C  
 Humidity 90% Maximum Relative Humidity  
 Weight (Approximate) 2.40 kg  
 Form Factor Ceiling Mountable  
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1.10 Платно за пројектор ALPHA  022474 AB или одговарајуће 1 
 карактеристика спецификација  

Платно за пројектор Платно за пројектор ALPHA 022474 AB 
Платно за пројектор са мотором 
Челично кућиште платна 
Дијагонала: 120" 4:3 
Боја платна: мат бела 
Мотор: синхрони мотор 
Напон: 220V 
Даљински инфрацрвени управљач 
Димензије: 183 x 244 цм 

1.11 Презентер  LOGITECH  R400 WIRELESS или одговарајући 1 
 карактеристика спецификација  

Презентер LOGITECH  R400 WIRELESS 
Durable Wireless Presentation Clicker - built to last; 
the durable construction provides extra strength in case of accidental 
dropping 
Intuitive Slideshow Controls 
Red Laser Pointer 
Up To 15 m Range 
Storable Plug-And-Play Wireless Receiver 

General product information 
Cordless Protocol 2.4 Ghz 
Cordless Range 50 Feet or 15 Meters 
OS Support Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, 

Windows 7 
Presenter Specification 
Laser Type Class 2 visible Red 640-660nm 
Connect / Power Button On/Off switch 
Battery Size and Type 2 AAA Alkaline (Not Rechargeable) 
Battery Replacement Replaceable 
Battery Life 13 months 
Indicator Lights (LED) Battery/Power, Laser 
Special Buttons Laser, Previous, Next, F5/ESC, Blank Screen 
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 Receiver Specification  
Connection Type USB Mini 
USB Type Full Speed, USB 2.0 

1.12 Звучници за компјутер BOSE Companion 2 Series III multimedia speaker system 2.0 или одговарајући 20 
 карактеристика спецификација  

Opis BOSE zvučnici za računar Companion 2 Series III 
Tip 2.0 
Kontrole Jačina zvuka 
Materijal Plastika 
Napajanje Strujno 
Povezivanje 3.5mm (slušalice) + 3.5mm (AUX) 
Dimenzije (ŠxVxD) 79 x 191 x 150 mm 
Masa 1.85 kg 
Boja Crna 
Konektori: AUX ulaz i izlaz za slušalice 
Dimenzije desnog zvučnika 
(ŠxVxD): 

79 x 191 x 150 mm 

Dimenzije levog zvučnika (ŠxVxD): 79 x 191 x 150 mm 
Težina desnog zvučnika: 1.04 kg 
Težina levog zvučnika: 0.81 kg 

1.13 Екстерни хард диск Western Digital  1TB 2.5", USB 3.0, Elements - WDBUZG0010BBK-WESN 1TB, 
2.5", USB 3.0 или одговарајући 

10 

 карактеристика спецификација  
Format External HDD 2.5" 
Konekcija USB 3.0 
Kapacitet 1TB 
Masa 0.13kg 
Boja Crna 
Dimenzije 82 x 111 x 15 mm (ŠxDxV) 

   1.14 Ласерски штампач HP LaserJet Laser printer Pro MFP M227fdn или одговарајући 7 
 карактеристика спецификација  

Functions Print, copy, scan, fax 
Multitasking supported Yes 
Print speed: black Normal: Up to 28 ppm 
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Print speed: color Normal 
First page out (Ready) Black: As fast as 6.6 sec 

 

 First page out (Sleep) Black: As fast as 6.8 sec  
First copy out As fast as 6.5 sec 
First copy out (Sleep) As fast as 6.6 sec 
Duty cycle (monthly, A4) Up to 30,000 pages 
Recommended monthly page 
volume 

250 to 2,500 

Print technology Laser 
Print quality Black (best) Up to 1200 x 1200 dpi 
Print languages PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG 
Display 2-line LCD 
Processor speed 800 MHz 
Automatic paper sensor No 
Replacement cartridges HP 30A Original Black LaserJet Toner Cartridge CF230A (1,600 pages); 

HP 30X Original Black LaserJet Toner Cartridge CF230X (3,500 pages); 
HP 32A Original LaserJet Imaging Drum CF232A (23,000 pages) 

HP ePrint capability Yes 
Mobile printing capability HP ePrint; AirPrint®; Google Cloud Print™ 2.0 
Wireless capability No 
Connectivity, Standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 phone line (in); 1 

phone line (out) 
Network ready Standard (built-in Ethernet) 

1.15 Ласерски штампач HP LaserJet Pro MFP M227sdn (G3Q74A) или одговарајући 2 
 карактеристика спецификација  

Functions Print, copy, scan 
Multitasking supported Yes 
Print speed: black Normal: Up to 28 ppm 
Print speed: color Normal   

First page out (Ready) Black: As fast as 6.6 sec  
Duty cycle (monthly, A4) Up to 30,000 pages 
Recommended monthly page 
volume 

250 to 2,500 

Print technology Laser 
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 Print quality Black (best) Up to 1200 x 1200 dpi  
Print languages PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG 
Processor speed 800 MHz 
Connectivity, Standard 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 phone line (in); 1 

phone line (out) 
Network ready Standard (built-in Ethernet) 
Memory 256 MB 
Paper handling input, standard 250-sheet input tray, 10-sheet priority tray 
Paper handling output, standard 150-sheet output tray 
Maximum output capacity (sheets) Up to 150 sheets 
Duplex printing Automatic (standard) 
Media sizes supported A4; A5; A6; B5 (JIS) 
Media sizes, custom 76 x 127 to 216 x 356 mm 
Media types Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, cardstock, 

postcards 
Media weight, supported 60 to 163 g/m² 
Media weight, supported ADF 70 to 90 g/m² 
Scanner type ADF, Flatbed 
Scan file format JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF 
Scan resolution, optical Up to 300 dpi (colour and monochrome, ADF); Up to 1200 dpi (colour and 

monochrome, flatbed) (ADF) 
Scan size (ADF), maximum 215.9 x 355.6 mm 
Scan size (ADF), minimum 148.5 x 210 mm 
Scan speed (normal, A4) Up to 12 ppm 
Automatic document feeder capacity Standard, 35 sheets 
Copy speed (normal) Up to 28 cpm 
Copy resolution (black text) 600 x 600 dpi 
Copy reduce / enlarge settings 25 to 400% 
Copies, maximum Up to 99 copies 

1.16 Ласерски штампач у боји HP Color LaserJet Enterprise M553dn (B5L25A) или одговарајући 1 
 карактеристика спецификација  

Print quality color (best) Up to 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (best) 
Up to 1200 x 1200 dpi, HP ImageREt 3600 (best) 
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 Print Resolution Technologies HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated  
Radni ciklus (mesečni, A4) Up to 80,000 pages 
Print technology Laser 
Processor speed 1.2 GHz 
Print languages HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, native PDF 

printing 
Display 4-line LCD (colour graphics) with 10-key pad 

1.17 Камкордер Full HD SONY HDR-CX240E или одговарајући, Lithium-ion battery 3 
 карактеристика спецификација  

SENZOR : Tip senzora EXMOR R CMOS 
Opis senzora EXMOR R CMOS senzor od 1/5.8" (3.1 mm) sa pozadinskim 
osvetljenjem 
Efektivni pikseli Video: Približno 2.100.000 piksela (16:9) 
Fotografije: Približno 1.710.000 piksela, Približno 2.290.000 piksela (16:9) 

OBJEKTIV : Tip objektiva ZEISS Vario-Tessar 
F-broj (maks. otvor blende) F1.9–F4.0 
Žižna Daljina 2.1–57.0 mm 
Žižna Daljina (35mm)  Video: 29.8–1609.2 mm (16:9), 1 3/16–63 3/8 inča (16:9) 
Fotografije: 29.8–804 (16:9), 36.4–984 (4:3) 
Stabilizator slike Electrical SteadyShot stabilizacija slike sa aktivnim 
režimom (od širokougaonog do telefoto) 

ZOOM : Optički zoom 27x 
Digitalni zoom 320x 
Prošireni zoom 54x 

EKRAN : Veličina ekrana 2.7" 
Tip ekrana Clear Photo LCD Plus 
PROCESOR SLIKE : 
Tip procesora slike BIONZ X 

EKSPOZICIJA : Režimi ekspozicije Auto (Automatski), Ručno (meni) 
Kompenzacija pozadinskog osvetljenja Da (Automatski) 
Minimalno osvetljenje  Low Lux: 3 luksa (brzina zatvarača 1/25) 
StanDardno: 6 luksa (brzina zatvarača 1/25) 

FOKUS : Tip fokusa AF sa detekcijom kontrasta 
Režim fokusiranja Auto (Automatski), Ručno (meni) 
Oblast fokusa Fokus punog opsega 
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 BALANS BELE BOJE : Režimi balansa bele Auto (Automatski), JeDan dodir, U zatvorenom, 
Upotreba na otvorenom 

 

 VIDEO ZAPIS : Video rezolucija 1440 x 1080/50i (HQ, LP), 50i (FX, FH), HD: 1920 x 
1080/50p (PS), mp4: 1280 x 720 25p 
Format za snimanje Kompatibilno sa AVCHD formatom ver. 2.0 MPEG4- 
AVC/H.264 

 

 FOTOGRAFISANJE : Veličina slike   6.9 megapiksela 4:3 (3024 x 2272), L: 9.2 megapiksela 16:9 
(4032 x 2272) 
Format za snimanje Kompatibilno sa: DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.3, MPF 
Baseline 

 

 AUDIO : Audio sistem Dolby Digital 2 kanala stereo 
Format za snimanje MPEG-4 AAC-LC 2 kanala (režim mp4 video zapisa) 
Mikrofon Ugrađen zum mikrofon 
Zvučnik Mono zvučnik 

 

 SKLADIŠTENJE PODATAKA : Podržane kartice Memorijska kartica (klasa 4 ili viša), Memory Stick 
Micro, SDHC, SDXC, mikro SD 

 

 POVEZIVANJE : HDMI  Da (micro HDMI) 
USB Da (USB 2.0, tip A) 
Ostali konektori Kompozitni izlaz 

 

 NAPAJANJE : Tip napajanja Litijum-jonska baterija 
Opis napajanja Punjijva litijum-jonska baterija NP-BX1 
USB punjenje: Da 

 

 FIZIČKE KARAKTERISTIKE : 
  

Dimenzije54.0 x 59.5 x 128.0 mm 
Masa 190 g 
Boja Crna 

 

1.18 Звучна карта тип 1 - Asus Essence STX II 7.1 Sound Card или одговарајућа 1 
 компонента тип  

Model Asus Essence STX II 7.1 Sound Card 
Output Signal-to- 124 dB 
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 Noise Ratio (A- Weighted) (Front- 
out) 

  

 Output Signal-to- Noise Ratio (A- 
Weighted) (Headphone-out) 

120 dB  

 Input Signal-to- Noise Ratio (A- 
Weighted) 

118 dB  

 Output THD+N at 1kHz (Front-out) >0.0003 %(-110 dB)  
 Output THD+N at 1kHz (Headphone- 

out) 
>0.001 %(-100 dB)  

 Frequency Response (-3dB, 
16bit/44.1KHz input) 

10 Hz to 90 KHz  

 Output/Input Full- Scale Voltage Line output (RCA, 3.5) : 2 
Vrms (5.65 Vp-p) Headphone 
output : 7 Vrms ( Vp-p) 

 

 Audio Processor ASUS AV100 High-Definition Sound Processor (Max. 192KHz/24bit)  
 Analog Playback Sample Rate and 

Resolution 
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit  

 Analog Recording Sample Rate and 
Resolution 

44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit  

 S/PDIF Digital Output 44.1K/48K/96K/192KHz @ 16bit/24bit  
 ASIO Driver Support 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz @ 16bit/24bit  
 Analog Output 1 x 6.3 mm jack (1/4") 

Headphone out 8 x RCA 
(Un-Balanced) 

 

 Analog Input 1 x 6.3 mm jack (1/4") (Line-in/ Mic-in combo)  
 Digital 1 x S/PDIF out 

(1 x Coaxial) 1 
x Front-Panel 
Header 

 

 

 Special Features Dolby® Technologies : Dolby® Digital Live/Dolby® Headphone /Dolby® Virtual Speaker 
/Dolby® Pro-Logic II 

 

Reklamacioni 
period 

minimum 24 meseca 
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2. Универзитет уметности у Београду – Рачунари за студио; 30200000 – Рачунарска опрема и материјал; 
 
 

 

ПАРТИЈА 2 
УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ - РАЧУНАРИ 
ЗА СТУДИО 

Процењена вредност партије: 761.000,00 
Место испоруке: Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићев венац 29, Факултет музичке уметности, Краља 
Милана 50, 11000 Београд 

 

 
Редни број Врста опреме Количина 
2.1 Десктоп рачунар Apple - iMac 27”, Radeon Pro 570 w 16GB,3.8 GHz, i5 quad-core, 16GB, 2TB Fusion Drive 

или одговарајући 
2 

 компонента тип  
Display Retina 5K display 

27-inch (diagonal) Retina 5K display 
5120-by-2880 resolution with support for one billion colors 
500 nits brightness 
Wide color (P3) 

Processor 3.4GHz 
3.4GHz quad-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 3.8GHz) 

Memory 16GB (two 8GB) of 2400MHz DDR4 memory 
four SO-DIMM slots, user accessible 
Configurable to 16GB or 32GB 

Video support and camera FaceTime HD camera 
Simultaneously supports full native resolution on the built-in display at 1 
billion colors and: 
One 5120-by-2880 (5K) external display at 60Hz with support for 1 billion 
colors, or 
Two 3840-by-2160 (4K UHD) external displays at 60Hz with support for 1 
billion colors, or 
Two 4096-by-2304 (4K) external displays at 60Hz with support for millions 
of colors 
Thunderbolt 3 digital video output 
Native DisplayPort output over USB-C 
Thunderbolt 2, HDMI, DVI, and VGA output supported using adapters (sold 



Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке 2/2019, страна 22 од 258 

 

 

 
 

  separately)  

Audio Stereo speakers 
Microphone 
3.5 mm headphone jack 
Support for Apple iPhone headset with microphone 

Wireless Wi-Fi 
802.11ac Wi-Fi wireless networking 
IEEE 802.11a/b/g/n compatible 
Bluetooth 
Bluetooth 4.2 wireless technology 

Size and weight Height: 20.3 inches (51.6 cm) 
Width: 25.6 inches (65.0 cm) 
Stand depth: 8 inches (20.3 cm) 
Weight: 20.8 pounds (9.44 kg)2 

In the box iMac with Retina 5K display 
Magic Keyboard 
Magic Mouse 2 
Power cord 

 Operating System MAC OS  
2.2 Таблет рачунар Apple iPad Pro 3rd generation (12.9-inch, Wi-Fi, 64GB) - Space Gray (Latest Model) или 

одговарајући 
1 

 компонента тип  
Display: 12.9 inch Liquid Retina display with ProMotion technology and True 

Tone 
Capacity: 64GB 
Chip A12X Bionic chip with 64-bit desktop-class architecture, Neural 

Engine, Compared to A8; CPU: 3x faster; Graphics: 8x faster, 
Embedded M12 coprocessor 

Camera and Video: 12MP camera with Smart HDR and 4K video at 30 fps or 60 fps 
Front Camera: 7MP TrueDepth front camera with Portrait mode, 
Portrait Lighting, and Smart HDR 
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 Battery Life: Up to 10 hours of surfing the web on Wi Fi, watching video, or 
listening to music. Up to 9 hours of surfing the web using cellular data 
network 

 

Connector: USB-C 
In the Box: iPad Pro, USB-C Charge Cable, 18W USB-C Power Adapter 
Dimensions Height: 11.04 inches (380.6 mm) 

Width: 8.46 inches (241.9 mm) 
Depth: 0.23 inch (5.9 mm) 
Weight: 1.39 pounds (631 grams); 1.4 pounds (633 grams) 

Syze: 1 x Apple iPad Pro 3rd generation 12.9-inch, 
connection: Wi-Fi + Cellular model 

2.3 Тастатура за таблет рачунар Apple Smart Keyboard Folio (for iPad Pro 12.9-inch, 3rd Generation, US 
English) или одговарајућа 

1 

 карактеристика спецификација  
Karakteristike: iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) is a full-size keyboard 

Attaches magnetically to the back of iPad Pro 
protects the front and the back while you’re on the go 
cover doubles as a keyboard 
two viewing angles 
Onscreen Shortcut Bar 
keyboard shortcuts to switch between apps, bring up search, and more 
Smart Connector transfers both data and power between iPad Pro and 
the Smart Keyboard Folio — no batteries or charging required 
iPad Pro wakes or sleeps when you open or close your Smart 
Keyboard Folio 

Compatibility: iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) 
2.4 Оловка за таблет рачунар Apple Pencil (2nd generation) или одговарајућа 1 

 карактеристика спецификација  
Length: 6.53 inches (166 mm) 
Diameter: 0.35 inch (8.9 mm) 
Weight: 0.73 ounce (20.7 grams) 
Compatibility: iPad Pro 11-inch, iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) 
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3.Универзитет уметности у Београду – Рачунари за лабораторију; 30200000 – Рачунарска опрема и материјал; 
 
 

 

ПАРТИЈА 3 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ - 
РАЧУНАРИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ 

Процењена вредност партије: 3.503.000,00 
Место испоруке: Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићев венац 29, 11000 Београд и 
Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд 

 

 
 

Редни број Назив опреме: количина 
3.1 Радна станица тип 1 - DELL Vostro 3670 MT i5-8400 8GB 256GB SSD DVDRW + WiFi или одговарајућа 12 

 компонента тип  
Model DELL Vostro 3670 MT i5-8400 8GB 256GB SSD DVDRW Ubuntu 3yr NBD + WiFi 
Procesor Intel® Core™ i5-8400 
Memorija 8GB DDR4 2666MHz 

Moguća nadogradnja memorije 
Hard disk 256GB SSD PCIe M.2 

Moguća nadogradnja hard diskova 
Optički uređaj DVD±RW DL 
Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) 
Wi-Fi Da 
Ukupno USB 
priključaka 

6 

Audio izlaz Da 
Mikrofonski ulaz Da 
Video izlazi HDMI 
Operativni sistem Windows 10 Pro 
Tastatura Dell Multimedia KB216 USB US crna 
Miš Dell MS116 Optical Scroll USB crni 
Reklamacioni 
period 

36 meseci 

3.2 Радна станица тип 2 - DELL Vostro 3670 MT i7-8700 8GB 1TB DVDRW + WiFi или одговарајућа 2 
 компонента тип  

Model DELL Vostro 3670 MT i7-8700 8GB 1TB DVDRW Win10Pro64bit 3yr NBD + WiFi 
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 Procesor Intel® Core™ i7-8700  
Memorija 8GB DDR4 2666MHz 

Moguća nadogradnja memorije 
Hard disk 1TB HDD 7200rpm SATA 3.5” 

Moguća nadogradnja hard diskova 
Optički uređaj DVD±RW DL 
Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) 
Wi-Fi Da 
Ukupno USB 
priključaka 

6 

Audio izlaz Da 
Mikrofonski ulaz Da 
Video izlazi HDMI 
Tastatura Dell Multimedia KB216 USB US crna 
Miš Dell MS116 Optical Scroll USB crni 
Reklamacioni 
period 

36 meseci 

3.3 Радна станица тип 3 - DELL OptiPlex 3060 SF i3-8100 4GB 128GB SSD DVDRW Win10Pro64bit или 
одговарајућа 

5 

 компонента тип  
Model DELL OptiPlex 3060 SF i3-8100 4GB 128GB SSD DVDRW Win10Pro64bit 3yr NBD 
Procesor Intel® Core™ i3-8100 
Memorija 4GB DDR4 2666MHz 

Moguća nadogradnja memorije 
Hard disk 128GB SSD SATA M.2 

Moguća nadogradnja hard diskova 
Optički uređaj DVD±RW DL 
Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) 
Wi-Fi Da 
Ukupno USB 
priključaka 

8 

Audio izlaz Da 
Mikrofonski ulaz Da 
Video izlazi HDMI 
Model kućišta Dell Small Form Factor 
Tastatura Dell Multimedia KB216 USB US crna 
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 Miš Dell MS116 Optical Scroll USB crni  
Reklamacioni 
period 

36 meseci 

3.4 Монитор тип 1 - DELL 27" SE2719H или одговарајући 11 
 компонента тип  

Model DELL 27" SE2719H IPS LED monitor, 1920 x 1080 
Veličina ekrana 27" 
Rezolucija 1.920 x 1.080 
Tip ekrana TFT LCD 
Tip panela IPS 
Pozadinsko 
osvetljenje LED 

Odnos stranica 16:9 
Nativni kontrast 1.000:1 
Osvetljenje 300cd/m² 
Odziv 5ms 
Uglovi gledanja 178° horizontalni, 178° vertikalni 
Vertikalno 
osvežavanje 60Hz 
Veličina piksela 0.3114mm 
Paleta boja 16.7 miliona boja 
Ostalo 3H, Anti-glare, Low haze 
HDMI priključci 1x HDMI 
VGA D-sub 1 
Ostali priključci / 
Slotovi Kensington security lock slot 
Pomeranje Tilt 
Masa 4.83kg 
Boja Crno-siva 
Reklamacioni 
period 36 meseci 

3.5 Монитор тип 2 - Dell UltraSharp 27’’ U2715H или одговарајући 3 
 компонента тип  

Model Dell UltraSharp 27’’: U2715H, IPS, 2560x1440 
Veličina ekrana 27" 
Rezolucija QHD 2560 x 1440 at 60 Hz 
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 Tip ekrana TFT LCD  
Tip panela IPS 
Pozadinsko 
osvetljenje LED 
Odnos stranica 16:9 
Nativni kontrast 1.000:1 
Color gamut 91 (CIE1976), 99% sRGB (delta E <3) 
Osvetljenje 350cd/m² 
Odziv 6ms 
Uglovi gledanja 178° horizontalni, 178° vertikalni 
Vertikalno 
osvežavanje 60Hz 

Veličina piksela 0.2331 mm 
Paleta boja 16.7 miliona boja 
Ostalo Anti-glare, 3H Hard Coating 
HDMI priključci 2 
Mini Display Port 1 
Ostali priključci / 
Slotovi Kensington security lock slot, 5 x USB 3.0 ports 
Pomeranje Tilt, Pivot, Swivel 
Masa sa postoljem 7.38kg 
Reklamacioni 
period 36 meseci 

3.6 Монитор тип 3 - Dell DELL 21.5" SE2216H или одговарајући 5 
 карактеристика спецификација  

Veličina ekrana 21.5" 
Rezolucija 1.920 x 1.080 
Tip ekrana TFT LCD 
Tip panela VA 
Pozadinsko 
osvetljenje LED 
Odnos stranica 16:9 
Nativni kontrast 3.000:1 
Dinamički kontrast 8.000.000:1 
Osvetljenje 250cd/m² 
Odziv 12ms 
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 Uglovi gledanja 178° horizontalni, 178° vertikalni  
Vertikalno 
osvežavanje 60Hz 

Veličina piksela 0.248mm 
Paleta boja 16.7 miliona boja 
Ostalo 3H hard coating, Anti-glare 
HDMI priključci 1x HDMI 
VGA D-sub 1 
Pomeranje Tilt 
Pakovanje Naponski kabl, VGA D-sub kabl 
Masa sa postoljem 4.80kg 
Reklamacioni 
period 36 meseci 

3.7 Лаптоп рачунар тип 1 - DELL G3 15 (3579) или одговарајући 8 
 компонента тип  

Model Лаптоп рачунар тип 1 - DELL G3 15 (3579), 15.6" 
Veličina ekrana 15.6" 
Rezolucija ekrana 1.920 x 1.080 
Format rezolucije Full HD 
Tip panela IPS 
Ostalo Anti-glare 
Klasa procesora Intel® Core™ i5 
Model procesora i5-8300H 
Broj jezgara 
procesora 4 
Broj logičkih 
jezgara (niti) 8 

Radni takt 
procesora 2.3 GHz (4.0 GHz) 

Keš memorija 
procesora 8MB Intel® Smart cache 
Ostalo 14nm 
Memorija (RAM) 8GB 
Tip memorije DDR4 
Radni takt 
memorije 2.666MHz 
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 Broj slotova 2  
 Popunjeni slotovi 1  
 Maksimalno 

podržano 32GB  

 Ostalo Moguća nadogradnja memorije  
 Grafika nVidia® GeForce®  
 Model grafike GeForce® GTX 1050  
 Količina grafičke 

memorije 4GB  

 Tip grafičke 
memorije GDDR5  

 Tip skladištenja SSD  
 SSD 256GB  
 Disk slotovi 1 x 2.5" HDD/SSD, 1 x M.2 PCIe/SATA SSD  
 Wi-Fi Da  
 Bežični mrežni 

standardi IEEE 802.11ac  

 Model Intel® Dual Band Wireless-AC 9462  
 Bluetooth™ Da  
 Bluetooth™ verzija 5.0  
 Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)  
 HDMI priključci 1x HDMI 2.0  
 Ukupno USB 

priključaka 3  

 USB 3.1 priključci 2  
 USB 2.0 priključci 1  
 RJ-45 (LAN) 1  
 Audio 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon)  
 Rezolucija kamere 1.280 x 720  
 Snimanje videa 30fps, HD 720p  
 Zvučnici 2.0  
 Snaga 2x2.5W  
 Mikrofon Dual (ugrađeni)  
 Ostalo Waves MaxxAudio® Pro  
 Slovni raspored 

tastera EN (US)  
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 Numerički deo 
tastature Da  

Osvetljena tastatura Da 
Tip Litijum-jonska 
Broj ćelija baterije 4-Cell 
Kapacitet 56Whr 
Senzori Senzor otisaka prstiju 
AC Adapter 
(punjač) 130W 

Reklamacioni 
period 5 godina 

 Garancija Min. 36 meseci  
3.8 Лаптоп рачунар тип 2 или одговарајући 1 

 компонента тип  
Veličina ekrana 15.6" 
Rezolucija ekrana 1.920 x 1.080 
Format rezolucije Full HD 
Tip panela IPS 
Klasa procesora Intel® Core™ i7 
Model procesora i7-8750H 
Broj jezgara 
procesora 6 

Broj logičkih 
jezgara (niti) 12 

Radni takt 
procesora 2.2 GHz (4.1 GHz) 

Keš memorija 
procesora 9MB Intel® Smart cache 
Ostalo 14nm 
Memorija (RAM) 16GB 
Tip memorije DDR4 
Radni takt 
memorije min 2.666MHz 
Ostalo Moguća nadogradnja memorije 
Tip skladištenja SSD 
SSD 512GB 
Wi-Fi Da 
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 Bežični mrežni 
standardi IEEE 802.11ac  

Bluetooth™ Da 
Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) 
HDMI priključci 1x HDMI 
Ukupno USB 
priključaka 3 
USB 3.1 priključci minimum 1 
RJ-45 (LAN) 1 
Audio 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) 
Rezolucija kamere min 1.280 x 720 
Slovni raspored 
tastera EN (US) 
Numerički deo 
tastature Da 
Osvetljena tastatura Da 
Tip Litijum-jonska 
Reklamacioni 
period 36 meseci  

3.9 Меморија тип 1 - DELL OEM DIMM DDR4 8GB 2666MHz DELL Vostro 3670 compatible или одговарајућа 2 
 компонента тип  

Model DELL OEM DIMM DDR4 8GB 2666MHz 
Kapacitet 8GB 
Tip memorije DDR4 
Radni takt 
memorije 2.666MHz 
Slot DIMM 
Reklamacioni 
period 24 meseca 

3.10 Хард диск тип 1 - DELL OEM 2TB 3.5" NLSAS 6Gbps 7.2k Hot Plug Fully Assembled Kit 11G или 
одговарајући 

2 

 компонента тип  
Model DELL OEM 2TB 3.5" NLSAS 6Gbps 7.2k Hot Plug Fully Assembled Kit 11G 
Tip Hard disk 
Format 3.5" 
Kapacitet diska 2TB 
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 Interfejs NLSAS  
Protok 6 Gbps (600 MB/s) 
Broj obrtaja po 
minutu 7.200rpm 

Reklamacioni 
period 36 meseci 

3.11 Хард диск тип 2 - DELL OEM 1TB 3.5" SATA 6Gbps 7.2k или одговарајући 10 
 компонента тип  

Model DELL OEM 1TB 3.5" SATA 6Gbps 7.2k 
Tip Hard disk 
Format 3.5" 
Kapacitet diska 1TB 
Interfejs SATA III 
Protok 6 Gbps (600 MB/s) 
Broj obrtaja po 
minutu 7.200rpm 
Kompatibilnost Dell Vostro 3670 compatible 
Reklamacioni 
period 24 meseca 

3.12 Хард диск тип 3 - DELL OEM 2TB 3.5" SATA 6Gbps 7.2k или одговарајући 2 
 компонента тип  

Model DELL OEM 2TB 3.5" SATA 6Gbps 7.2k 
Tip Hard disk 
Format 3.5" 
Kapacitet diska 2TB 
Interfejs SATA III 
Protok 6 Gbps (600 MB/s) 
Broj obrtaja po 
minutu 7.200rpm 
Kompatibilnost Dell Vostro 3670 compatible 
Reklamacioni 
period minimum 24 meseca 

3.13 SSD тип 1 - DELL OEM - 512GB M.2 SSD 2280 PCIe или одговарајући 2 
 компонента тип  

Tip SSD 
Format M.2 
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 Kapacitet diska 512GB  
Interfejs PCI Express 3.0 x4 
Kompatibilnost Dell Vostro 3670 compatible 
Reklamacioni 
period 

minimum 24 meseca 

3.14 Графичка карта тип 1 - nVidia GeForce GTX 1050 Ti или одговарајућа 1 
 компонента тип  

Тip nVidia® GeForce® 
Model GTX 1050 Ti 
Grafički čip GP107-400 
Broj unificiranih 
procesora 

768 

Radni takt 1.290MHz (1.392MHz boost clock) 
Količina memorije 4GB 
Tip memorije GDDR5 
Širina memorijske 
magistrale 

128bit 

Takt memorije 7Gbps 
DisplayPort 
priključci 

1x DisplayPort 

HDMI priključci 1x HDMI 
Ukupno DVI 
priključaka 

1 

DVI priključci 1x DVI-D Dual Link 
Slot PCI-Express 3.0 
Podržane 
tehnologije 

HDCP 

Maksimalna 
rezolucija 

7.680 x 4.320 

Kompatibilnost Dell Vostro 3670 compatible 
Reklamacioni 
period 

36 meseci 

3.15 Blu ray снимач тип 1 или одговарајући 1 
 компонента тип  

Tip CD/DVD/BD čitač + CD/DVD/BD pisač 
Interfejs SATA 
Pozicija Interni 
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Reklamacioni 
period 

minimum 24 meseca 
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4.Универзитет уметности у Београду – Серверска и мрежна опрема; 48820000 Сервери; 

 
 

 

ПАРТИЈА 4 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ - 
СЕРВЕРСКА И МРЕЖНА ОПРЕМА 

Процењена вредност партије: 267.000,00 
Место испоруке: Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићебв венац 29, Факултет музичке уметности, Краља 
Милана 50, 11000 Београд 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
4.1 Свич TP-Link TL-SG1016D - 16 port или одговарајући 2 

 карактеристике спецификација 
Interface 16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, Auto Negotiation/ Auto MDI/MDIX 
Network Media 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: 

UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) 
Power Supply 100-240VAC, 50/60Hz 
Green Technology Yes 
LED Power, 1000Mbps, Link/Act 
Dimensions 17.3*7.1*1.7 in. (440*180*44 mm) 
Fanless Yes 
Switching Capacity 32Gbps 
Packet Forwarding Rate 23.8Mpps 
MAC Address Table 8K 
Jumbo Frame 10KB 
Maximum Power Consumption 
(220V/50Hz) 

9.26W 

4.2 УПС 19” rack EAST 1000VA/800W  или одговарајуће 2 
 карактеристике спецификација  

УПС  19” rack UPS 1000VA EAST 1000VA/800W 19"/2U rack-mount 
Oblik Rack mount 
Interfejs RS-232 
Snaga 800 W 
Ostalo Dubina samo 338mm; Line-interactive AVR UPS, čista sinusoida na izlazu, LCD displej, 6 

x IEC-C13 izlaz, USB, SNMP slot, EA_Search (EA610R) 
4.3 Свич MikroTik CRS212-1G-10S-1S+IN Fiber optic network 12-port 1GB или одговарајући 1 

 карактеристике спецификација  
CPU Qualcomm Atheros 8519 400MHz 
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 Memory DDR2 64MB  
Ethernet 1x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X 
SFP 1x 10G SFP+ cage, 10x SFP cages (Mini-GBIC; SFP+ module not included), DDMI 

support. 
Storage 128MB Onboard NAND with multiple OS partition support 
Serial port One RJ45 serial port 
Extras Reset switch; beeper; voltage and temperature monitoring, touchscreen L 
Power options 8-30V, 24V 1.2A PSU included 
Power consumption 20W 
Case dimensions 200x144x47mm 
Temperature -35C to +65C tested 
OS MikroTik RouterOS v6, Level 5 license 
Included CRS switch, power adapter 

4.4 Patch panel 24 ports 19"/1U или одговарајући 1 
 карактеристике спецификација  

Vrsta Patch panel 
Veličina 1U/19" 
Broj modula 24 
Ostalo Patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 STP kat. 6A Fully Shielded, Krone LSA reglete, držač 

kablova sa zadnje strane sa buksnom za uzemljenje (fiksni portovi) 
4.5 Fiber optic patch panel 19"/1U with 12 slots или одговарајући 1 

 карактеристике спецификација  
Vrsta Fiber optički patch panel 
Veličina 19"/1U 
Ostalo Fiber optički patch panel 19"/1U sa 12 slotova za simplex / duplex SC & LC adaptere (2 

nosača adaptera i splajs kasete u pakovanju) za do 24 SC i/ili do 48 LC konektora (MM ili 
SM – kupuju se posebno) sa slide mehanizmom 

4.6 Рутер MikroTik RB3011UiAS-RM Unit (comes with 1U rackmount enclosure) или одговарајући 1 
 карактеристике спецификација  

CPU nominal frequency 1.4 GHz 
CPU core count 2 
Size of RAM 1 GB 
10/100/1000 Ethernet ports 10 
Switch chip model QCA8337-AL3C-R 
Power Jack 1 
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 PoE in Yes (passive only)  
PoE out Yes (port 10) 
Supported input voltage 10 V - 30 V 
Voltage Monitor Yes 
PCB temperature monitor Yes 
Dimensions 443x92x44mm 
License level 5 
Operating System RouterOS 
CPU IPQ-8064 
Max Power consumption 10 W 
SFP port 1 
USB slot type USB 3.0 type A 
Number of USB ports 1 

4.7 Разводни PDU панел 220V PDU panel 19"/1U with 8 slots 2 
 карактеристике спецификација  

Opis 220V razvodni PDU panel 19”/1U sa 8 utičnih mesta, prekidačem i kablom 2m sa C14 
utikačem (PDU-8S-1U-C14) 

4.8 42U/19" рек орман стојећи Netiks A28842 или одговарајући 1 
 карактеристике спецификација  

Model Netiks A28842 
Dimenzije 800x800x2000mm 
Opis 42U/19" rek orman stojeći Netiks A28842, staklena vrata sa bravom, prstenovi za 

vertikalno vođenje kablova, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine 19" sa 
brojevima unita, do 800kg 

4.9 120 метара UTP кабла cat 6 или одговарајући 1 
 Opis 120 метара UTP кабла cat 6  
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5.Универзитет уметности у Београду – Аудио опрема за музичку лабораторију; 32321200 –Аудиовизуелна опрема; 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА  5 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ - 
АУДИО ОПРЕМА ЗА МУЗИЧКУ ЛАБОРАТОРИЈУ 

Процењена вредност партије: 312.000,00 
Место испоруке: Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићев венац 29 11000 Београд и 
Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 Београд 

 

 
Редни 
број 

Назив опреме: количина 

5.1 Слушалице Presonus HD7A или одговарајуће 18 
 карактеристика спецификација  

Model Acoustic Design Dynamic, semi-open 
Driver 50 mm, neodymium 

Frequency Response 10 Hz - 30 kHz 
Sensitivity 98 dB SPL (1 mW) 
Maximum Power 300 mW 
Rated Impedance: 
Earpads: 

32Ω (copper-coated aluminum wire) 
Leather 

Weight 9.75 oz (276g) 
Cable 8' 2" (2.5m) straight, single-sided 
Plug Adapter 1⁄8" to ¼" (3.5 to 6.3 mm), screw-on, gold-plated, 

stereo mini plug 
5.2 Звучна карта Steinberg UR12 или одговарајућа 10 

 карактеристика спецификација  
Model USB zvučnа karticа Steinberg UR 12 Mac OS X 
Podrzani operativni sistemi: Windows 

Mac OS X 10.7.5/10.8/10.9/10.10 Windows 7 
SP1/8/8.1/10 

Procesor Intel dual core CPU Intel or AMD dual core CPU 
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 Memorija 2 GB RAM 
4 GB of free HD space 

 

Displej Display resolution of 1280 x 800 recommended 
CD ROM CD-ROM drive, da 
Port USB 2.0/3.0* port 
Dimenizje I tezina 159 x 46 x 144 mm, 850 g 

5.3 Мобилни монитори - Yamaha DBR10 или одговарајући 2 
 карактеристика спецификација  

Model Aktivne zvučne kutije Yamaha DBR10 Speaker type 2-way, 
Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type 

Frequency range (-10dB) 55Hz – 20kHz 
Nominal coverage H 90° 

V 60° 
Components LF Diameter: 10" cone, Voice coil:2”, Magnet:Ferrite 
HF Diaphragm: 1”, Type:1”, throat compression driver, Magnet:Ferrite 
: Crossover 2.1kHz FIR-X tuning™ (linear phase FIR 

filter) 
Output power Dynamic 700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) 

Continuous 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) 
Maximum output level (1m; on axis) 129dB SPL 
I/O connectors INPUT1: Combo x1, 

INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), 
OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or 
CH1+CH2 Mix) 

Processors D-CONTOUR FOH/MAIN, MONITOR, OFF 
Heat dissipation Fan cooling 4 speeds 
Power requirements 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brazil), 

50/60Hz 
Power consumption 60W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) 
Cabinet material and physical 
charracteristics 

Plastic 
Finish: Black 
Handle Top x 1 
Flying and mounting hardware Bottom x 2 (Fit for M8 
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  x 15 mm eyebolts) 
Pole socket: 35mm (Bottom x 1) 

 

Dimensions: W 308mm (12.1") 
H 493mm (19.4") 
D 289mm (11.4") 

Net weight 10.5 kg (23.2 lbs) 
5.4 Метални сталци за звучнике Adam Hall SPS 023 Black или одговарајући 2 

 Karakteristike Aluminium, black powder coated 
Height: 125 cm till 195 cm 
Max Load: 25 kg 
Tube diameter: 35 mm 
Dimensions when folded: 104 x 12 x 12 cm 

 

5.5 5 -полни Миди кабл из BULK серије са заливеним DIN конекторима дужине 3m, Proel 
BULK410LU3 или одговарајући 

17 

 Karakteristike Professional Midi cable 
Silk-screened 5P DIN connections 
Length: 3 m. 

 

5.6 Статив за фотоапарате и камере са тространо покретном главом и плочицом, са торбом, 
HAMA Star 61 или одговарајући 

6 

 компонента тип  
Подешавање централног стуба по висини Ручица за континално подешавање висине 
Материјал Алуминијум 
Навој 1/4" (6,4 mm) 
Максимално оптерећење 3000г или више 
Статив главе Троструко покретна глава 
Максимална висина 153 cm или више 
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6. Универзитет уметности у Београду – Аудио опрема за студио; 32321200 – Аудиовизуелна опрема; 
 
 

 

ПАРТИЈА 6 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ - 
 

АУДИО ОПРЕМА ЗА СТУДИО 

Процењена вредност партије: 587.000,00 
Место испоруке: Факултет музичке уметности, Краља Милана 
50, 11000 Београд и Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићев венац 29, 11000 Београд 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
6.1 Звучна картица Apogee Ensemble Thunderbolt 2 или одговарајућа 1 

 карактеристика спецификација  
Опис 8 MiC preamps with up to 75 dB of gain and Advanced Stepped Gain circuit 

Thunderbolt connectivity for ultra-low latency (1.1ms round trip with Logic 
Pro X) Front panel Guitar I/O with Class A JFET inputs, dual mode re-amp 
outputs Talkback functionality with built-in mic and control button 2 
PurePower headphone outputs 10 separately assignable analog inputs 16 
analog outputs of premium Apogee conversion Core Audio optimized DMA 
engine frees up Mac CPU for plugins and software 

Features Thunderbolt 2 Mac audio interface 
Analog-to-digital conversion (ADC) for recording up to 24-bit/192kHz 
Proprietary Thunderbolt audio driver and ESS Sabre32 DAC offer full 32-bit 
playback 
Groundbreaking low latency performance 
Core Audio-optimized hardware engine frees your Mac CPU 
2 high-resolution OLED displays show levels and settings 
Input select buttons and controller knob for convenient selection of 
parameters and settings 
4 assignable buttons to control: 
Talkback mic (built-in or external) 
Output settings such as speaker set selection, mute, dim, sum to mono 
Complete input/output control with Apogee Control software 
Works with Pro Tools, Logic, Ableton and any Core Audio compliant app on 
Mac 

Analog Inputs: 4 Combi mic/line/instrument inputs 
2 1/4″ balanced analog inserts 
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  4 XLR mic/line inputs 
2 1/4″ hi-z guitar/instrument inputs with Class-A JFET input stage 

 

 Digital Inputs Optical IN: Supports ADAT, SMUX & S/PDIF 
ADAT: 16 channels 44.1-48 kHz on 2 Toslink connectors 
SMUX: 8 channels 88.2-96 kHz on 2 Toslink connectors 
S/PDIF: 4 channels, up to 96 kHz on 2 Toslink connectors 
Coax IN: 2 channels of S/PDIF, up to 192 kHz on 1 RCA connector 
Word clock input on BNC connector 

 

 Built-in Microphone Mono omnidirectional condensor capsule on front panel  
 Mic Preamps 8 Mic preamps 

Gain: Up to 75 dB and advanced stepped gain circuit design 
Selectable 48v phantom power, hi-pass filter, Soft Limit ̈ and polarity invert 
EIN: 129dB (un-weighted) @ 60dB, 150Ohm input 
Max input level: +20dBu 
Input impedance: 3K Ohm 

 

 Hi-Z: Max input level 14 dBu 
Input impedance: >2MOhm 

 

 Analog Outputs: 2 1/4″ balanced monitor outputs 
8 balanced outputs on 1 DSUB 25-pin connector 
2 independent 1/4″ stereo headphone outputs 
2 1/4″ dual-mode guitar/instrument outputs 

 

 Digital Outputs Optical OUT: Supports ADAT, SMUX & S/PDIF 
ADAT: 16 channels 44.1-48 kHz on 2 Toslink connectors 
SMUX: 8 channels 88.2-96 kHz on 2 Toslink connectors 
S/PDIF: 4 channels, up to 96 kHz on 2 Toslink connectors 
Coax OUT: 2 channels of S/PDIF, up to 192 kHz on 1 RCA connector 
Word clock output on BNC connector 

 

 A/D conversion: Max input level (+4dBu ref/Mic): +20dBu 
Max input level (-10dBV ref): +6dBV 
Input impedance: 5KOhm 
Freq resp 10 Hz -20Khz: > +/-0.2dB (@44.1Khz) 
Rel. THD + N: -110dB (@ 96Khz) 
Dyn. Range: 119dB (A-weighted) 

 

 D/A conversion Max output level (+4dBu ref): +20dBu 
Max output level (-10dBV ref): +6dBV 
Line output impedance: 90 Ohm 
Freq resp 10Hz -20 Khz: > +/- 0.05dB (@44.1Khz) 
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  Rel. THD+N : -114dB (@96Khz) 
Dyn Range: 123dB (A-weighted) 
Front panel Guitar Output: impedance balanced/max level 14 dBu 
Headphone Max output level: 19dBu 
Headphone Rel THD + N into 600 Ohm: -109dB 
Headphone Dyn Range: 120dB (A-weighted) 

 

General Info: Dimensions: 19” X 12.125” X 1.73” 
Weight: 11.15 lbs. 
AC IN 100-240V, 50-60 HZ, 65W MAX 

In the box Ensemble 
3-pin IEC power cable 
Rubber feet 
Quick Start Guide 
Warranty Booklet 

6.2 Микрофон AKG C 3000 или одговарајући 2 
 карактеристика спецификација  

Карактеристике Gold-sputtered one-inch large diaphragm with patented Edge- 
Terminated Back-Plate Technology 
Proven performance for more than 15 years for both Studio and stage 
Internal windscreen protects from wind and breath generated "pops" 
Well designed circuitry provides high SPL capability and low 
distortion 
Switchable attenuation pad enables for high SPL up to 150 dB 
Switchable low cut filter (500Hz, 6 dB/octave) eliminates proximity 
effect Comes complete with H 85 spider-type shock mount and metal 
carrying case 

6.3 Дигитални аудио снимач Zoom H6 или одговарајући 1 
 карактеристика спецификација  

опис An extremely flexible 6-in/2-out mobile recording system 
4 x XLR/TRS combination inputs with microphone preamps and 
phantom power (+12/+24/+48V) provide ample connections 
Modular input connection lets you attach onboard microphones and 
additional input jacks 
Gain knobs for each input make setting levels fast and easy 
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 Capsule 
XYH-6 X/Y mic 

Mic type: Unidirectional 
Sensitivity: -41 dB, 1 kHz at 1 Pa 
Input gain: -∞ to 46.5 dB 
Max sound pressure input: 136 dB SPL 

 

Capsule 
MSH-6 MS mic 

Mic types: Unidirectional and bi-directional 
Sensitivity: -37 dB, 1 kHz at 1 Pa (unidirectional) 
-39 dB, 1 kHz at 1 Pa (bi-directional) 
Input gain: -∞ to 42.5 dB 
Max sound pressure input: 120 dB SPL (unidirectional) 
122 dB SPL (bi-directional) 

INPUTS 1 to 4 MicConnectors:XLR / TRS combo jacks 
(XLR: Pin 2 hot / TRS: Tip hot) 
MicInput gain: (PAD OFF) -∞ to 55.5 dB 
MicInput gain: (PAD ON) -∞ to 35.5 dB 
MicInput impedance: 1.8kΩ or more 
MicMax input level: +22 dBu (PAD ON) 
MicPhantom power: +12V /+24V /+48V 
(Phantom power can be turned on/off independently for Inputs 1 - 4) 
MicEquivalent Input Noise (EIN): -120 dBu or less 

OUTPUTS LINE OUT 
Jack type: 1/8" stereo mini jack 
Rated Output Level: -10 dBu when output load impedance is 10k Ω or 
more  
PHONE OUT 
Jack type: 1/8" stereo mini jack 
Output Level:   20 W +20 W into 32 Ω load 
Built-in speaker400mw 8 Ω mono speaker 

RECORDING FORMATS WAV 
Sampling frequency: 44.1/48/96 kHz 
Bit rate: 16/24 
(Mono/Stereo, BWF-compliant) 
Maximum simultaneous recording tracks: 8 (L/R + INPUT 1 to 4 + 
L/R backup) 
(Backup recording: -12dB lower than set L/R input gain) 
MP3 
Sampling frequency: 44.1kHz 
Bit Rate: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps 
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  Maximum simultaneous recording tracks: 2  
DISPLAY 2.0-inch full color LCD (320 x 240 pixels) 
USB Mass Storage Class operation -Class: USB2.0 High Speed Audio 

Interface operation - Class: USB2.0 High Speed 
Multi-track mode: 
Inputs / Outputs: 6 / 2 
Sampling frequency:  44.1/48kHz/96kHz 
Bit rate: 16/24 bit 
USB bus powered operation possible 
Audio Interface operation: 
Class:  USB2.0 Full Speed 
Stereo mode 
Inputs / Outputs: 2 / 2 
Sampling frequency:  44.1/48kHz 
Bit rate: 16 bit 
USB bus powered operation possible 
(iPad operation supported in stereo mode only) 

POWER REQUIREMENTS AA size (LR6) battery x 4 
Alkaline or NiMH type 
AC adapter: AD-17 (DC5V/1A/USB-type) (optional) 
USB bus power 

BATTERY LIFE Battery life (with alkaline battery, continuous recording) Over 20 
hours 

DIMENSIONS AND WEIGHT 77.8mm (W) x 152.8mm (D) x 47.8mm (H), 280g 

INCLUDED ACCESSORIES Operation manual 
XYH-6 X/Y mic capsule 
MSH-6 MS mic capsule 
AA size (LR6) battery x 4 
USB cable 
Sponge windscreen 
Cubase LE software 
WaveLab LE software 
Case 

6.4 Дигитални аудио снимач Zoom H4n или одговарајући 1 
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 карактеристика спецификација  
Modes 2 (STEREO mode), 4 (4CH mode), 2 (MTR mode) 
Recording time 4 GB (SDHC): Approx. 380 minutes (WAV 44.1 kHz / 16-bit stereo track) 

Approx. 68 hours (MP3 44.1 kHz / 128 kbps stereo track) 
Max. size of simultaneous recording: 2 GB 

1000/card, Hours/Minutes/Seconds/Milliseconds, Punch-in/out, Bounce, A- 
B repeat, 2 

STEREO / 4CH Mode: LO CUT, COMP/LIMITER 
MTR Mode: PRE AMP module, EFX module 

Types: 53 
Patches: 60 
Tuners: Chromatic, Guitar, Bass, Open A/D/E/G, DADGAD, 

Metronome sound sources: 5, Variable beat: 40.0 - 250.0 BPM 
A/D conversion: 24-bit × 128 oversampling, 
D/A conversion: 24-bit × 128 oversampling, 
Recording media: SD card (16 MB – 2 GB), SDHC card (4 GB – 32 GB) 
Display: 128 x 64 dots Full-dot backlit LCD 

6.5 Дигитални аудио снимач Н1 или одговарајући 4 
 карактеристика спецификација  

Simultaneous Recording Tracks: 2 
Simultaneous Playback Tracks: 2 
Functions: Lo-cut Filter, Auto REC Level, Marker Recording 
Format: WAV (Quantization: 16/24bit, Sampling Frequency: 44.1/48/96kHz) MP3 

(Bit Rate: 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps, 
Sampling Frequency: 44.1kHz 
Playback Format: WAV （Quantization: 16/24bit, Sampling Frequency: 44.1/48/96kHz) MP3 

(Bit Rate: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps, 
Sampling Frequency: 44.1/48kHz) 

A/D Conversion: 24bit, 128times oversampling 
D/A Conversion: 24bit, 128times oversampling 
Signal Processing: 32bit 
Recording Media: microSD card (16MB - 2GB), microSDHC card (4GB - 32GB) 
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 Display: 127 segment custom LCD (with backlight) Built-in Stereo Mic: 
Unidirectional condenser microphone 

 

Gain: 0 to +39dB ( Minimum gain with digital attenuation: -28dB) 
Maximum Sound Pressure Level: 120dB SPL Mic / 
Line Input: 1/8" stereo phone jack (Plug-in power supported) Input impedance: 2kΩ 

(Input level: 0 to -39dBm) Phones / 
Line Output: 1/8" stereo phone jack Output Load Impedance: 10kΩ or more Rated Output 

Level: -10dBm Phones Output Level: 20mW + 20mW into 32Ω load Built-in 
Speaker: 400mW 8Ω 
USB Interface: Mini-B type (USB2.0 High Speed compatible), 

Mass Storage Class operation Power 
Requirements: 

LR6 or Ni-MH AA battery x 1, or AC adapter (AD-17, USB to AC type) 

Battery Life (LR6 batteries): 10 hours (MP3), 9.5 hours (WAV) 
Dimensions: 44(W) x 136(D) x 31(H)mm vWeight: 60g (without batteries 

6.6 Звучни систем  Turbosound iNSPIRE iP1000 или одговарајући 2 
 карактеристика спецификација  

Карактеристике Turbosound iNSPIRE iP1000 razglasni sistem (jedan stub) - Watt 
Powered Column Loudspeaker with a Dual 8" Subwoofer, 9 
Neodymium Drivers, KLARK TEKNIK Spatial Sound Technology, 
Digital Mixer, Remote Control via iPhone/iPad and Bluetooth Audio 
Streaming Modular column loudspeaker for portable PA applications 
and high quality music playback KLARK TEKNIK's revolutionary 
SST (Spatial Sound Technology) for creating 3D acoustic 
environments Extremely wide sound dispersion provides consistent 
sound to the audience and performers 1,000 Watt power, multi- 
channel KLARK TEKNIK Class-D technology 3 channel digital mixer 
with gain setting recall Comprehensive remote control via Apple 
iPhone/iPad* High quality Bluetooth* stereo audio streaming DSP 
presets for application type and speaker positioning Intuitive single 
rotary control user interface with LCD display for ease of navigation 2 
x 8" high excursion low frequency drivers for low distortion sub-bass 
response 8 x 2.75" neodymium drivers for clean midrange and high 
frequency reproduction Horn loaded super-tweeter extends high 
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  frequency range and throw 
Color: White 
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7. Универзитет уметности у Београду – Аудио опрема за студентске пројекте; 32321200 – Аудиовизуелна опрема; 
 
 

 

ПАРТИЈА 7 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ - 
АУДИО ОПРЕМА ЗА СТУДЕНТСКЕ ПРОЈЕКТЕ 

Процењена вредност партије: 497.000,00 
Место испоруке:  Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићев венац 29, Факултет музичке уметности, Краља 
Милана 50, 11000 Београд 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
7.1 Слушалице AKG K 240 MKII или одговарајуће 5 

 карактеристике спецификација  
Type semi-open, dynamic headphones 
Sensitivity 91 dB/mW, 104 dB/V 
Frequency range 15 to 25,000 Hz 
Rated impedance 55 ohms 
Max. input power 200 mW 
Earpads leatherette and velvet 
Cable 3 m single-sided and 5 m coiled cable (99,9% oxygen-free); plug-in cable on headphones (mini- 

XLR connector) 
Connector gold plated stereo mini jack 
Adapter gold plated 1/8" to 1/4" screw-on adapter 
Net weight (without cable) 240 g (8.5 oz.) 
Shipping weight 550 g (19.4 oz.) 
Patent(s) Varimotion – multiple-thickness diaphragm for dynamic transducer (Patent no. AT 403.751, US 6,185,809, 

EP 814.637 (DE, DK, FI, FR, GB, IT, NL), JP 3.927.651) 
Acoustics slot resistor for 
dynamic transducer 

(Patent no. AT 408.706, US 6,639,991, ZL 01116806) 

7.2 Аудио интерфејс Focusrite Scarlett 2i2 (2nd Gen) или одговарајући 1 
 карактеристике спецификација  

Карактеристике 24 bit 192 kHz 
Low latency 2.74ms 
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  more even gain structure 
instrument input redesigned for hot pickups 
Analogue protection circuitry to stop power surges 
New metal gain controls 
Sleeker chassis 
Focusrite Control – for 6i6 and higher 
Redesigned headphones and microphones for studio packs 
New Software Bundle 
Red 2 & 3 
Softube Time and Tone 
Ableton Live 
Pro Tools First | First Focusrite Creative pack includes Pro Tools First software and the 
following 12 free plug-ins : Eleven Lite / In-Tune digital tuner / Black Op Distortion / 
Flanger / Vibe Phaser / Roto Speaker / Tape Echo / Studio Reverb / Gray Compressor / 
Sc-Fi Ring Modulator / Vari-Fi speed shifter / Graphic EQ 
Bass Station 
2GB loopmasters sounds and samples 
Supported Sample Rates: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz 
Supported  Operating  Systems:  Mac  OS,  10.10  (Yosemite),  10.11  (El  Capitan), 
Windows, Windows 7 (64-bit), Windows 8.1, Windows 10 
Microphone Inputs: 
Frequency Response - 20 Hz - 20 kHz +0.5/-1.5 dB 
Dynamic Range - 109 dB (A-Weighted) 
THD+N - <0.002% 
Noise EIN - -127 dBu  
Maximum input level - +8.5 dBu 
Gain Range - 50 dB 
Line Inputs 
Frequency Response - 20 Hz - 20 kHz +0.5/-1.5 dB 
Dynamic Range - 109 dB (A-Weighted) 
THD+N - <0.003% 
Maximum input level - +22 dBu 
Gain Range - 50 dB 
Instrument Inputs 
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  Frequency Response - 20 Hz - 20 kHz +0.5/-1.5 dB 
Dynamic Range - 109 dB (A-Weighted) 
THD+N - <0.003% 
Maximum input level - +12 dBu 
Gain Range - 50 dB 
Monitor Outputs (1-2) 
Frequency Response - 20 Hz - 20 kHz ±0.5 dB 
Dynamic Range (Line Outputs) - 108 dB (A-Weighted) 
THD+N - <0.001% 
Maximum Output Level (0 dBFS) - +16 dBu 
Line Outputs (3-10) 
Frequency Response - 20 Hz - 20 kHz ±0.5 dB 
Dynamic Range (Line Outputs) - 108 dB (A-Weighted) 
THD+N - <0.001% 
Maximum Output Level (0 dBFS) - +16 dBu 
Headphone Outputs 
Frequency Response - 20 Hz - 20 kHz ±0.5 dB 
Dynamic Range - 108 dB (A-Weighted) 
THD+N - <0.001% 
Maximum Output Level - +13 dBu 

 

7.3 Миксета - Mackie 1642 vlz4 или одговарајућа 1 
 карактеристике спецификација  

Model: Mikseta MACKIE 1642 VLZ4 Noise Main Mix Noise: 
Main Mix Fader @ Unity, 
Channel Faders Down: 

-86.5 dBu (92 dB signal-to-noise ratio, ref +4 dBu) 

Main Mix Fader @ Unity, 
Channel Faders @ Unity: 

-86 dBu (20 Hz to 20 kHz bandwidth, 1/4" main out, channel gains at unity, channel EQs flat, all 
channels assigned to main mix, odd channels panned left, even channels panned right) 

Total Harmonic Distortion 
(THD) Microphone In to Insert 
Send: 

<0.0007% 
(1 kHz @ 35 dB gain, 20 Hz to 20 kHz bandwidth) 

Crosstalk / Attenuation 
Channel Mute Switch Engaged 
& Channel Gain Knob Down: 

-82 dBu(1 kHz relative to 0 dBu, 20 Hz to 20 kHz bandwidth, line in, 1/4" main out, gain @ 
unity) 

Frequency Response 
Microphone Input to Main 

+0, -1 dB, 20 Hz to 50 kHz 
+0, -3 dB, 100 kHz 
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 Output (Gain @ Unity):   
 Equivalent Input Noise 150 Ω 

Termination: 
-128.5 dBu, 20 Hz to 20 kHz  

 Microphone input to insert 
send out, maximum gain 
Common Mode Rejection 
Ratio 

Better than -70 dB @ 1 kHz  

 Maximum Level Microphone 
In: 

+22 dBu  

 All Other Inputs: +22 dBu  
 Main Mix TRS Out & XLR 

Out: 
+28 dBu  

 All Other Outputs: +22 dBu  
 Impedance Microphone In: 2.5 kΩ  
 Channel Insert Return: 2.5 kΩ  
 All Other Inputs: 10 kΩ or greater  
 Tape Out: 1.1 kΩ  
 All Other Outputs: 120 Ω  
 Equalizer 3-Band EQ 

(Channel 1 to 8): 
High Shelving: ±15 dB @ 12 kHz 
Mid Peaking: ±15 dB sweep 100 Hz to 8 kHz 
Low Shelving: ±15 dB @ 80 Hz 
Low Cut Filter: 18 dB/octave, -3 dB @ 75 Hz 

 

 4-Band EQ (Channel 9 to 
16): 

High Shelving: ±15 dB @ 12 kHz 
Hi Mid Peaking: ±15 dB @ 2.5 kHz 
Low Mid Peaking: ±15 dB @ 400 Hz 
Low Shelving: ±15 dB @ 80 Hz 
Low Cut Filter: 18 dB/octave, -3 dB @ 75 Hz 

 

 Power Consumption 50 W, 100 to 120 VAC/ 200 to 240 VAC, 50 to 60 Hz  
 Operating Temperature 32 to 104°F (0 to 40°C)  
 Fuse Rating 100 to 120V: 1 A slo blo, 5 x 20 mm 

220 to 240V: 0.5 A slo blo, 5 x 20 mm 
 

 Dimensions (H x W x D) 16.7 x 16.6 x 5.2" (425.0 x 421.0 x 131.0 mm)  
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 Weight 18.2 lb (8.3 kg)  
Packaging Info Package Weight 24.0 lb 

Box Dimensions (LxWxH) 20.5 x 20.5 x 9.5" 
7.4 Звучна карта tascam US 4X4 или одговарајућа 1 

 карактеристике спецификација  
Sampling frequency 44.1k/48k/88.2k/96kHz 
Quantization bit rate 16/24bit 
Analog audio inputs MIC IN IN 1-4 
Connector XLR-3-31(1:GND, 2:HOT, 3:COLD), BALANCED 
Input impedance 2.2k ohms 
Nominal input level GAIN:MAX -65dBu (0.0004Vrms) 

GAIN:MIN -8dBu (0.3090Vrms) 
Maximum input level (GAIN:MIN ) +8dBu (1.9467Vrms) 

Gain 57dB LINE IN  IN 1-4 
Connector 6.3mm (1/4")TRS-jack(T：HOT, R：COLD, S：GND), BALANCED 

(When set to "MIC/LINE" at MIC/LINE.INST switch) 
Input impedance 10k ohms 
Nominal input level GAIN:MAX -53dBu(0.0017Vrms) 

GAIN:MIN +4dBu(1.228Vrms) 
7.5 Звучници Focal shape twin или одговарајући 2 

 карактеристике спецификација  
System Frequency response (+/- 3dB): 40Hz - 35kHz 

Maximum SPL (of musical signals): 110.5dB SPL (peak at @ 1m) 
Electronics Inputs / Impedance 

Type: XLR: balanced 10 kOhms 
RCA connectors: unbalanced 10 kOhms with sensitivity compensation 
Mid-range and low frequency amplifier: 2 x 80W, class AB 
High frequency amplifier: 50W, class AB 
Automatic standby 
Off: Approximately 30 minutes with no signal 
Deactivate standby: Signal detection > 3mV 
Power supply 
Voltage: 220-240V (fuse T2AL / 250V) or 100-120V (fuse T3.15AL / 250V) 
Connexion: IEC connector and detachable power cable 
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 Settings High-pass filter: Adjustable Full range 45/60/90Hz 
Bass level (0 - 250Hz): Adjustable, +/-6 dB 
Midrange/bass (160 Hz, Q=1): Adjustable, +/-3 dB 
Treble level (4.5 - 35kHz): Adjustable, +/-3 dB 
Power on/off: On/off switch on rear panel 
Power consumption in standby: < 0.5W 
Displays and controls: LED for power on/off and standby 

 

Transducers Woofers: 2 x 5" (13cm) Flax Cone woofers 
Tweeter: 1" (25mm) 'M'-shaped Aluminum/Magnesium 

Cabinet Construction: 0.6" (15mm) MDF 
Finish: Vinyl, real walnut and black paint 
Dimensions including 4 rubber feet (HxLxD): 18.8 x 8.3 x 11" (478 x 211 x 279mm) 
Weight: 24lbs (11kg) 

7.6. Метални сталци за звучнике JBS AUDIO STD-80 или одговарајући 2 
 карактеристике спецификација  

Карактеристике Visina: 691 - 1300 mm 
Nosivost: 60 kg 
Material: Čelik 

7.7 Миди клавијатура - Novation Launchkey 25 Mk2 или одговарајућа 13 
 карактеристике спецификација  

Карактеристике Novation Launchkey 25 MK2 
USB MIDI Keyboard with 25 Keys 
16 Velocity sensitive multi-colour launch pads with RGB-LEDs 
2 Launchpad control thomann buttons 
8 Rotary knobs 
1 Assignable fader 
LED display 
Transport control 
Transpose Keys 
Pitch and Modulation wheel 
Backlit mode keys 
8 Mute/Solo keys 
Connections: USB 
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  Sustain pedal 
Dimensions: 505 x 120 x 320 mm 
Weight: 1.8 kg 
Including: Novation V-Station and Bass station software, Loopmasters Sample-Pack and 
Ableton Live Lite 
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8. Универзитет уметности у Београду – Конференцијски систем; 32323300 – Видео опрема; 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 8 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ - 
КОНФЕРЕНЦИЈСКИ СИСТЕМ 

Процењена вредност партије: 652.000,00 
Место испоруке: Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићев венац 29, 11000 Београд 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
8.1 Televic Conference system или одговарајући 1 

 компонента тип  
 
Centralna kontrolna jedinica 

Centralna Jedinica (1 kom.) sa sledećim karatkeristikama: 
- da bude sa digital signal procesingom 
- implementiran digitalni "feedback suspresor" 
- treba da kontroliše i napaja minimum 50 
delegatsko/predsedničkih jedinica 
- mogućnost direktnog snimanja na externi USB drive 
- uradjen web server za kontrolu i upravljenje centralnom 
jedinicom 
- da ima mogućnost "loop" konekcije sa jedinicama zbog 
sigurnosti sistema 
-da poseduje XLR audio out, XLR audio in, RCA audio in 
i dva RCA audio outa 
- najmanje 2 USB priključka 
- integrisan LCD ekran 
- LAN TCP/IP konektor za povezivanje na mrežu 
- CE certifikat 

Delegatska jedinica Delegatska jedinica (9 kom.) sa sledećim karakteristikama: 
- kvalitetan oklopljen mikrofon od 50cm na guščijem 
vratu, imun na GSM smetnje 
- 16 bit digital audio kvalitet 
- frekvencijski odziv od 25-15kHz ili bolji 
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  - visokokvalitetan zvučnik 
- konektor za slušalice 
- izbirljivu glasnoću u slušalicama 
- paljenje i gašenje mikrofona 
- fail-safe redudanciju 
- "loop trough" serijsku konekciju 
- signalizaciju kada je mikrfon uključen 
- da je CE certifikovan 

 

 Moderatorska - jedinica predsedavajućeg Moderatorska jedinica (1 kom.) predsedavajućeg sa 
sledećim karakteristikama: 
- kvalitetan oklopljen mikrofon od 50cm na guščijem 
vratu, imun na GSM smetnje 
- 16 bit digital audio kvalitet 
- frekvencijski odziv od 25-15kHz ili bolji 
- visokokvalitetan zvučnik 
- konektor za slušalice 
- izbirljivu glasnoću u slušalicama 
- prekidač za prioritet 
- prekidač za "sledećeg govornika" 
- paljenje i gašenje mikrofona 
- fail-safe redudanciju- 
- "loop trough" serijsku konekciju 
- signalizaciju kada je mikrfon uključen 
- da je CE certifikovan 

 

 Kablovi Kablovi za povezivanje (11 kom.)  
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9. Универзитет уметности у Београду – Музички инструменти и делови; 37300000 – Музички инструменти и делови 
 
 

 

ПАРТИЈА 9 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ - 
КЛАВИЈАТУРНИ ИНСТРУМЕНТИ 

Процењена вредност партије: 5.948.000,00 
Место испоруке: Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићев венац 29, 11000 Београд и 
Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, 11000 

  Београд  
 
 
 

Редни број Назив опреме: количина 
9.1 Клавинова Yamaha YDP-143 Black или одговарајућа 1 

 карактеристике спецификација  
Size/Weight Dimensions Width 1357 mm (53-7/16") 

Height   815 mm (32-1/16") 
Depth   422 mm (16-5/8") 
Weight 38.0 kg (83 lbs., 12 oz) 

Control Interface Keyboard Number of Keys 88 
Type GHS keyboard with matte black key tops 
Touch Response Hard/Medium/Soft/Fixed 
Pedal Number of Pedals 3 
Half Pedal Yes 
Functions Damper, Sostenuto, Soft 
Panel Language English 

Cabinet Key Cover Key Cover Style Sliding 
Music Rest Yes 

Voices Tone Generation Piano Sound Pure CF Sound Engine 
Damper Resonance Yes 
Polyphony Number of Polyphony (Max.) 192 
Preset   Number of Voices 10 

Effects Types Reverb 4 types 
Intelligent Acoustic Control (IAC) Yes 

Songs Preset   Number of Preset Songs 10 Demo Songs, 50 Piano Preset Songs 
Recording Number of Songs  1 
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  Number of Tracks 2 
Data Capacity 100 KB/Song (Approx. 11,000 notes) 
Compatible Data Format Playback Standard MIDI File (SMF) Format 0 & 1 
Recording Standard MIDI File (SMF) Format 0 

 

Functions Miscellaneous   Dual/Layers Yes 
Duo Yes 
Metronome Yes 
Tempo Range 5 – 280 
Transpose -6 – 0 – +6 
Tuning 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz 

Storage and Connectivity Storage Internal Memory Total maximum size approx. 900 KB (User song : One 
song approx. 100 KB Loading song data from a computer : Up to 10 songs) 
Connectivity Headphones Standard stereo phone jack (x 2) 
USB TO HOST Yes 

Amplifiers and Speakers Amplifiers 6W x 2 
Speakers Oval (12cm x 6cm) x 2 

Power Supply Power Supply PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha 
Power Consumption 8W (When using PA-150 AC adaptor) 
Auto Power Off   Yes 

Accessories Included Accessories Bench   Yes (Optional depending on locale) 
Song Book 50 Greats for the Piano 
Others  Owner's Manual, Quick Operation Guide 

9.2 Електрични клавир Yamaha CLP-695GP polished ebony или одговарајући 1 
 карактеристике спецификација  

Keyboard 88 Keys 
Grand Touch wooden keys with escapement and synthetic ivory key tops 
Differentiated weighted - with counterweight 

Piano sound Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial Piano Sound, Binaural sampling CFX 
Key-off samples Yes 
Smooth release Yes 
VRM Yes 
Polyphony (max.) 256-note polyphony 
Preset no. of voices 49 Voices + 480 XG Voices + 14 Drum 

Compatibility GM + GM2 + GS (for GS Song Playback) 
Functions Dual, Duo and Split Voice Mode 
Effect types Reverb, Brilliance, Chorus 
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  Stereo Optimiser 
Intelligent Acoustic Control (IAC) 

 

Preset no. of songs Voice Demo: 21 
Piano: 50 
Learning Features: 303 

Rhythms 20 
Recording 16 tracks 

250 songs 
Storage USB Audio Recorder (Playback: WAV / Recording: WAV) 

Internal flash memory about 1.5 MB 
Overall controls Metronome 

Transposition 
Display LCD (128 x 64) 
Pedals 3 Pedals 

GP Response damper pedal 
Bluetooth Yes (audio) 
Connectivity 2 Headphone connections 

Midi (In / Out / Thru) 
AUX pedal 
Aux In (Stereo Mini) 
Aux Out (L / L + R, R) 
USB to host 
USB to Device 

Speakers 2 x (50W + 50W + 50W) 
Acoustic Optimiser Yes 
Dimensions with music 
stand (W x D x H) 

1430 x 1237 x 1577 mm 

Weight 127 kg 
9.3 Концертни клавир Yamaha C7X Grand Piano или одговарајући 1 

 карактеристике спецификација  
Color/Finish Polished Ebony 
Dimensions (W x D x H) 155cm (61") x 227cm (7'6") x 102cm (40 1/2") 
Net Weight 913lbs (415 kg) 
Number of backposts 4 
Number of Keys 88 
White Keys Ivorite 
Black keys WPC (Wood Composite) 
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 Pedal Type Damper / Sostenuto / Shift  
 Hammer Type CX Series Special  
 Caster Type Double Caster  
 Cabinet Lid: Prop Safety Stop: Yes 

Key Cover: Lid/Fallboard Locks: Yes 
Soft-Close Fallboard: Yes 
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10. Универзитет уметности у Београду – Програмски пакети за студио; 48521000 – Програмски пакет за уређивање музике или звука 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 10 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ – 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ ЗА СТУДИО 

Процењена вредност партије: 692.000,00 
Место испоруке: Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићев венац 29, 11000 Београд  - Факултет музичке 
уметности у Београду, Краља Милана 50, 11000 Београд 

   
Редни 
број 

Назив опреме: количина 

10.1 Програмски пакет за обраду звука STEINBERG CUBASE PRO 10 EE (Education Edition) 15 
 Audio MIDI sequencer (DAW) 

32 bit integer and 64 bit float 
unlimited number of simultaneously usable audio and MIDI tracks 
supports up to 256 physical inputs and outputs 
5.1 surround support 
Score Editor 
Key Editor 

Drum Editor 
Sample Editor 
Multi track editing 
intelligent composition tools such as Chord Track and Chord Assistant 

Chord pads 
Control Room Feature 
Warp quantization 
Take Comping 
Track versions 
VariAudio 3 
extensive Mix Console 
VCA fader 
Wave meters 
High-end audio and MIDI effects plug-ins 
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 virtual instruments such as HALion Sonic SE 2, Groove Agent SE 5, Padshop, Retrologue 2 and LoopMash 
2 
MixConsole History and MixConsole Snapshots 
Sampler track including Library 
Audio Alignment for layering and synchronizing multiple recordings to a reference track 
AAF import and export 
Latency monitor 
Distroyer effect processor 
Vintage verbs for REVerence 
HiDPI support for high-resolution screens on current macOS systems (limited support for Windows 10) 
PlugIn Drag & Drop 
MPE support for multi-dimensional controllers 
5 GB of sounds and loops 
Steinberg Virtual Reality Support 
Language version: GB / D / F / I / ES / PT 
incl. USB eLicenser 
System requirements: 
Windows 7/8/10 (64-bit) Download size: 12 GB 
MacOS Sierra / macOS High Sierra Download Size: 12 GB 
4 GB minimum free RAM (8 GB RAM or more recommended) 
30 GB of free space 
ASIO compatible audio hardware recommended 

 

10.2 Банка звука Native instruments Komplete 10 Ultimate 1 
 THE ULTIMATE PRODUCTION SUITE 75 products, over 17,000 sounds, over 440 GB of instruments 

and effects With ACTION STRIKES, SESSION HORNS PRO, and MOLEKULAR Made for the 
KOMPLETE KONTROL S-Series keyboards 
KOMPLETE 10 ULTIMATE delivers the entire range of KOMPLETE Instruments and Effects* in one 
uncompromising package. Synthesizers and sampled instruments, creative and studio effects, plus epic cinematic 
instruments – this is the superlative collection for all production tasks. 
OUTSTANDING SOUND, OUTSTANDING VALUE 
It’s all there – the latest Native Instruments innovations like ROUNDS and MOLEKULAR, established 

heavyweights such asMASSIVE, and the classic powerhouse platforms REAKTOR 5 and KONTAKT 5. 
KOMPLETE 10 ULTIMATE delivers professional tools for any scoring task. Experience the dramatic power of 
ACTION STRIKES, RISE & HIT,KINETIC METAL, and more. 
SYNTHESIZED AND ELECTRONIC 
KOMPLETE continues to define the cutting edge of instrument design, synthesis, and DSP technology. Explore the 
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 endless potential of ROUNDS,KONTOUR, MASSIVE, RAZOR, and more. 
SAMPLED AND ACOUSTIC 
Advanced sampled instruments open a world of sound in immaculate detail. Witness the unmatched realism of 
SESSION HORNS PRO, THE DEFINITIVE PIANO COLLECTION, CUBA, and more. 
SYSTEM REQUIREMENTS 
Mac OS X 10.9, 10.10 or 10.11.1 (latest update), Intel Core 2 Duo 
Windows 7, Windows 8, or Windows 10 (latest Service Pack, 32/64-bit), Intel Core 2 Duo or AMD AthlonTM 64 X2 
4 GB RAM (6 GB recommended for large KONTAKT Instruments) 
SUPPORTED INTERFACES 
Stand-alone, VST, Audio Units, ASIO, Core Audio, WASAPI, AAX Native (Pro Tools 10 or higher) 
PRODUCT INCLUDES 
Hard disk drive, USB cable, PDF manuals of all 75 products, e-voucher ($25.00, valid 3 months after KOMPLETE 10 
ULTIMATE activation). 
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11. Универзитет уметности у Београду – Програмски пакети за лабораторију; 48521000 – Програмски пакет за уређивање музике или 
звука 

 
 

 

ПАРТИЈА 11 УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ – 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ 

Процењена вредност партије: 761.000,00 
Место испоруке: Универзитет уметности у Београду, 
Косанчићев венац 29 - Факултет музичке уметности, Краља 
Милана 50, 11000 Београд 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
11.1 Програмски пакет Sibelius Ultimate software education version или одговарајући 15 

 карактеристика спецификација  

карактеристика Composing, arranging, and publishing scores and parts of any size and complexity; 
creating notation worksheets and exercises for education, 
Avid-qualified Mac or Windows-based computer; the 36 GB Sibelius; ASIO-compatible 
soundcard required for Sibelius; Additional software—AudioScore Lite (music 
transcribing software), PhotoScore & NotateMe Lite (music scanning and handwriting 
recognition software) and ReWire audio/data transfer software; 
64-bit Windows 7 (SP1 or later), Windows 8.1 (not Windows RT) or Windows 10, 1+ GB 
of RAM, 1 GB hard disk space for Sibelius software only, DVD-ROM drive (only for 
Media Pack); 
macOS 10.10, 10.11, 10.12 or 10.13,10.14; 1+ GB of RAM 1 GB hard disk space for 
Sibelius software only; 36 GB additional hard disk space for the Sibelius Sounds library 
(optional installation) 

11.2 Програмски пакет  Finale v26 software - educational version или одговарајући 15 
 карактеристика спецификација  

карактеристика Finale includes a vast library of premium Garritan sounds to inspire your creative process 
and impress your audience. Finale’s exclusive Human Playback makes those sounds come 
alive. Finale lets you choose how you share your music. Produce printed pages, PDF, 
MIDI, MusicXML and audio files. Collaboration is easy with both forward and backwards 
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  compatibility. 
Windows 7 SP1/Windows 8 or 8.1/Windows 10 (64-bit only). 4 GB of RAM minimum, 
1280x800 minimum monitor resolution (high resolution displays not currently supported), 
Internet connection for installer download and authorization, 1 GB hard drive space 
required for software with an additional 8 GB hard drive space required for Garritan 
Instruments for Finale, ASIO, DirectSound, or WASAPI audio support 
macOS 10.12 Sierra/10.13 High Sierra/10.14 Mojave, 4 GB RAM Minimum. 1280x800 
minimum monitor resolution, Internet connection required for installer download and 
authorization, 1 GB hard drive space required for software with an additional 8 GB hard 
drive space required for Garritan Instruments for Finale, CoreAudio or ASIO audio support 

 

11.3 Програмски пакет Logic Pro X или одговарајући 1 
 карактеристика спецификација  

карактеристика - najnovija verzija, 64bitni softver 
11.4 Програмски пакет Pro Tools или одговарајући 1 

 карактеристика  спецификација  

карактеристика  Pro Tools up to 128 audio tracks, 512 instrument tracks, and 1,024 MIDI tracks.   
11.5 Програмски пакет Ableton Live 10 Suite Music Production and Creation Software educational или одговарајући 1 

 карактеристика спецификација  

карактеристика najnovija verzija 
softvera kompatibilan i 

  11.6 Plug in Finale TGTools  или одговарајући 1 
11.7 Garritan Personal Orchestra 5  software или одговарајући 1 
11.8 Garritan Jazz and Big Band 3 или одговарајући 1 
11.9 Лиценца Ircam Academic -претплата на годину дана, или одговарајућа 1 

 карактеристика спецификација  

карактеристика Ircam License Academic 
- godišnja pretplata na sve softvere iz njihove game 
- 20 licenci na godišnjem nivou 
- najnovije verzije programa 

11.10 Претплата за годину дана Grove Music Online или одговарајућа 1 
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 карактеристика спецификација  

 карактеристика Претплата за годину дана Grove Music Online  
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12. Универзитет у Новом Саду – Рачунарска опрема; 30200000 – Рачунарска опрема и материјал; 
 
 

 

ПАРТИЈА 12 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - 
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА Процењена вредност партије: 1.360.000,00 

Место испоруке: Универзитет у Новом Саду, Др Зорана 
Ђинђића 1 21000 Нови Сад 

 

 
 

Редни број Назив опреме: количина 
12.1 Интерактивна табла IQ Board DVT 92" или одговарајућа 3 

 компонента тип  
Veličina 92" 

Paralelnih dodira 4 ili 10 
Ukupna veličina 1783 x 1313 
Dimenzija Aktivne Projekcije 1659 x 1244 (Dijagonala: 81.6") 
Dimenzija Aktivne Površine 1719 x 1244 (Dijagonala: 83.5") 
Odnos Stranica 4:3 i 16:10 
Rezolucija 32768 x 32768 
DPI 600 
Preciznost 0.05 mm 
Stopa Praćenja Signala 8 m/s 

 
 Stopa Procesuiranja Signala 480 tačaka/s  

Kalibracijа 4, 9 ili 20 tačaka 
Izvor Napajanja USB, < 600mW 
Operativni Sistem Windows XP/2003/Vista/7/8/8.1/10 (32-bit & 64-bit), Ubuntu 

10.10/11.04/11.10, Linkat 4.0, MAC 10.6/10.7, Debian 
Software IQ Interactive Education Platform, besplatna 
automatska online nadogradnja 

 
Uslovi skladištenja 

Temperatura: -20 C do 50 C, Vlažnost: 15% do 85% 

Uslovi korišćenja Temperatura: -20 C do 50 C, Vlažnost: 15% do 85% 
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Garancija 5 godina nakon registracije (3 godine standardna) 
Vrste montiranja Montiranje na zid, kabinet ili na prenosiv nosač 
Sertifikacije CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 
Težina table / Paketa (kg) 20.2 / 26.7 

 Dimenzija paketa 208 x 138 x 9 cm  
12.2 Музички таблет PadMu, sheet music tablet, или одговарајући 6 

 компонента тип  
Display 13.3" High resolution E Ink Mobius™ flexible display 

Resolution 1650×2200 pixel, 207 ppi 

Front Light No 
 

    
Processor Single-core, 1 GHz RAM 1 GB 
Internam memory 16 GB 
Audio Stereo output 3,5 mm Audio Jack, Speaker, 
Battery 4100mAh Li-Polymer battery Battery life Up to 4 weeks in standby 

mode 
Operating system Android 4.4.4 
Expansion slot Micro SD cards (up to 32 GB) 
Wired interface Micro USB 2.0 Wi-Fi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 4.1 

Size 325 × 237 × 7,5 mm 
Weight 550 gr 

12.3 Монитор тип 1 или одговарајући 1 
 компонента тип  

 

 Display type HP Z32  
 
 

 Display features 24" Full HD (1920x1080) DVI matte (anti glare) screen  
IPS w/LED backlight 
Anti-glare; In plane switching; 
Language selection; 
LED Backlights; On-screen controls; Plug and Play; 
User programmable; Anti-static 
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Onscreen controls 
Brightness; Color Control; Exit; Image Control; Information; Input 
Control; Language; Management; Menu; PIP Control; Power 
Display viewing angle 
178° horizontal; 178° vertical 
Native resolution 
4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 
Resolutions supported 
3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 
1600 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 
1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 
480; 720 x 400; 640 x 480 
Contrast ratio 
1300:1 static; 5000000:1 dynamic 
Brightness 
350 cd/m² 
Pixel pitch 
0.181 mm 
Signal input connectors 
1 DisplayPort™ 1.2; 1 mini DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB 
Type-C™ (Alternative mode DisplayPort™ 1.4, power delivery up to 
65 W) 
Display Tilt & Swivel Range 
Tilt: -5 to +20°; Height: 120 mm; Swivel: 90° 
Ports 
1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, power delivery up to 65 W); 3 
USB 3.0 (downstream) 
Power supply 

 

  
 
 
 
 

Input voltage: 100 to 240 VAC 
Dimensions (W X D X H) 
28.12 x 1.75 x 16.17 in 
Weight 
26.81 lb 

 

12.4 Монитор тип 2 3 
 компонента тип  
 Ergonomija Ugao vidljivosti: 178/178 stepeni; Tilt: -5/25 stepeni; Vesa standard:  
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100x100; 
Namena Home/Office 
Dijagonala ekrana 23,6" 
Maksimalna rezolucija 

Vreme odziva 

1920x1080 Full HD 
 
4ms 

Brzina osvežavanja 60Hz 
Osvetljenje 250 cd/m2 

 
 Kontrast 3000:1, dinamički 50M:1  

VGA (D-Sub) Da 
DVI Da 
Ugrađeni zvučnici Da 
Sadržaj pakovanja DVI kabl, VGA kabl, Audio kabl, Naponski kabl 

12.5 Рачунар тип 1 3 
 компонента тип  

Matična ploča LGA1151 H310, 2x DIMM DDR4 / SATA3 / GLAN / Audio 7.1 / 
USB 3.1 

Procesor Intel Core i5-8400, 1151 / 14nm / 6-fizička, 6-logička jezgra / 9MB 
L3 keš memorija / Potrošnja 65W 

Takt procesora 2.80GHz (Turbo frequency 4.00GHz) 
Hladnjak Intel Stock Cooler 
Količina memorije 4GB DDR4 
Kapacitet hard diska 1TB SATA3 Toshiba / 3.5 / 7200rpm 
Grafička kartica Intel UHD Graphics 630 / Frequency 350 MHz / MAX Dynamic 

Frequency 1.10GHz (integrisana u procesoru) 
Optički uređaj DVD Multi Writer, DVD+/-RW / SATA / Black 
Zvučna kartica 7.1 System (integrisana na matičnoj ploči) 

 
    

Kućište Midi Tower Rhino, sa napajanjem od 500W 
Operativni sistem Windows 10 Pro (akademska licenca) 
Softver MSOffice standard 2016 (akademska licenca) 

12.6 Рачунар тип 2 3 
 компонента тип  

Matična ploča LGA1151 Z370, 4x DIMM DDR4 / SATA3 / GLAN / Audio 7.1 / 
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USB 3.1 
Procesor Intel Core i7-8700K, 1151 / 14nm / 6-fizička, 12-logička jezgra / 

12MB L3 keš memorija / 
Potrošnja 65W 
Takt procesora 3.70GHz (Turbo frequency 4.70 GHz) 
Hladnjak Be quiet Pure Rock Slim / BK008 
Količina memorije 2x8GB DDR4, 3200MHz (*OC), Kingston HyperX Predator, CL16 / 

HX432C16PB3K2/16 
SSD 250GB SATA3 / 2.5 / Samsung 860 EVO V-NAND, 550/520MB/s 

 
Kapacitet hard diska 

1TB Toshiba, SATA3 / 3.5 / 7200rpm / 64MB Cache 

 

 Grafička kartica nVidia GeForce GTX 1660, 6GB / DDR5 / 192-bit (Povezuje sa 
monitorom putem digitalnih izlaza HDMI i Display port) 

 

 Optički uređaj Nema  
 Zvučna kartica 7.1 System (integrisana na matičnoj ploči)  
 Kućište Midi Tower Raidmax MAGNUS Black RGB, Z23TB / Providna 

bočna strana / Ugradjen 1x 120mm ventilator pozadi 
 

 Napajanje ATX 700W, Raidmax Cobra RX-700AE-B, 90PLUS Gold  
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13. Универзитет у Новом Саду – Аудио и видео опрема; 32321200 – Аудиовизуелна опрема; 
 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 13 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ -  АУДИО И 
ВИДЕО ОПРЕМА 

Процењена вредност партије: 2.880.000,00 
Место испоруке: Универзитет у Новом Саду, Др Зорана 
Ђинђића 1, 21000 Нови Сад 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
13.1 Микрофон Neumann USM 69 или одговарајући 1 

 карактеристика спецификација  
Acoustical operating principle Pressure gradient transducer 
Directional Pattern Omnidirectional, wide-angle cardioid, cardioid, 

hypercardioid, figure-8 
Frequency Range 20 Hz ... 20 kHz 

Sensitivity at 1 kHz into 1 kohm 13 mV/Pa 
Rated Impedance 150 ohms 
Rated load impedance 1 kohms 
Equivalent noise level, CCIR 1 24 dB 
Equivalent noise level, A-weighted 2 13 dB-A 

 
Maximum SPL for THD 0.5% 3 

 
132 dB 

Signal-to-noise ratio, A-weighted  (re. 94 dB SPL) 5 CCIR (re. 94 dB SPL) 4 70 dB81 dB 
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Maximum output voltage 3 dBu 
Supply voltage  

   
 

     Current consumption (P48, IEC 61938) 2 x 0.7 mA 
Matching connector XLR 3 F 
Weight 510 g 
Diameter 30 + 48 mm 
Length 293 mm 

13.2 Микрофонски систем Sennheiser XSW-D PORTABLE ENG SET или одговарајући 4 
 карактеристика спецификација  
 Dimensions XSW-D XLR FEMALE TX: approx. 102 x 24 x 28 

mm 
XSW-D MINI JACK TX: approx. 86 x 24 x 28 mm 
XSW-D INSTRUMENT TX: approx. 122 x 24 x 
28 mm 
XSW-D XLR MALE RX: approx. 109 x 24 x 28 
mm 
XSW-D MINI JACK RX: approx. 86 x 24 x 28 mm 
XSW-D INSTRUMENT RX: approx. 122 x 24 x 
28 mm 
XSW-D PEDALBOARD RX: approx. 130 x 82 x 
51 mm 
THD, total harmonic distortion < 0.1 % 
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 Charging time typ. 3 h  
 Audio output max. 12 dBu  
 Operating temperature -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)  
 Signal-to-noise ratio ≥ 106 dB  
 Operating time up to 5 h  
 Modulation GFSK with TDMA  
 Battery Specification Li –Ion  
 Capacity 850 mAh  
 Frequency range Codecs aptX® Live 

2,400 - 2,483.5MHz 
 

 Max. Input voltage typ. 5.0 V  
 Transmission power max. 10 mW  
 Voltage 3.7 V  
 Operating relative humidity 95 % (non-condensing)  
 Latency < 4 ms  
 Temperature Range 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)  
 Audio frequency response 3.5 mm Jack/XLR: 80 - 18,000 Hz6.3 mm Jack: 10 

- 18,000 Hz 
 

 

13.3 Микрофон Sennheiser XSW 1-825 Dual E-Band Vocal или одговарајући 3 
 карактеристика спецификација  
 Dimensions Ø 48 x L 180 mm  

Frequency response 55 - 16,000 Hz 
THD, total harmonic distortion ≤ 0.9% 

Transducer principle dynamic 
Weight 330 g (0.73 lbs) 

Pick-up pattern cardioid 
Nominal impedance 300 Ω (at 1 kHz) 
Min. terminating impedance 1 kΩ 
Storage temperature –20°C to +70°C 
Operating temperature 0°C to +40°C 
Signal-to-noise ratio ≥ 103 dBA 
Switching bandwidth Up to 24 MHz 
Frequency 80 factory presets Modulation Wideband FM 
Sensitivity (8 banks of 10 channels each) 
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Synchronization Transmitter: 1.8 mV/Pa (free field, no load at 1 kHz) 
2.4 GHz, low power OQPSK (only active during 
synchronization) 

Temperature Range 0 °C ... +40 °C (+32 °F ... +104 °F) 
 
 Frequency range 548-572 MHz  

Frequency response 766-790 MHz794-804 MHz821-832 / 863-865 
MHz925-937.5 MHz 

Connector XLR-3 
13.4 Сет микрофона Schoeps CMC 64 Stereo Set w/ 2x CMC6 Preamps & 2x MK 4 Capsules или 

одговарајући 
1 

 карактеристика спецификација  
Powering voltage 12 / 48 V 
Current consumption with 12 V Schoeps CMC 6 Ug Microphone Amplifier: 
Amplifier model: 8 mA 
Current consumption with 48 V 4 mA 
Impedance (at 12 V) 25 Ω 
Impedance (at 48 V) 35 Ω 
Low-cut frequency 20 Hz 
Maximum output voltage 1 V 
Minimum recommended load impedance 600 Ω 
Length 116 mm 
Diameter 20 mm 
Weight 60 g 
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 Surface finish matte gray (g) or nickel (ni)  
Capsule model: Schoeps MK 4 Cardioid Capsule: 
Frequency range 40 Hz - 20 kHz 
Sensitivity 13 mV/Pa 
Equivalent noise level (A-weighted) 15 dB-A 
Equivalent noise level (CCIR) 24 dB 
Signal-to-noise ratio (A-weighted) 79 dB-A 
Maximum sound pressure level at 0.5% 132 dB-SPL 
Length 22 mm 
Diameter 20 mm 
Weight 17 g 
Surface finish matte gray (g) or nickel (ni) 

13.5 Микрофонско предпојачало AKG HM1000 Hängevorrichtung или одговарајуће 4 
 карактеристика спецификација  

Bass cut filter 250 Hz 
Recommended load impedance 2000 Ohms 
Dimensions Height50 mm 

Diameter13.5 mm 
Net Weight400 g 

 
 Finishmatte dark gray  

Audio Output TypeBalanced XLR 
GenderMale Contacts3-pin 

 Powering Interface Voltage 9 to 52 V Current2 mA  
13.6 Микрофонска капсула AKG CK31 или одговарајућа 4 

 компонента тип  
Audio frequency bandwidth 50 - 20000 Hz 
Equivalent noise level 21 dB-A 
Sensitivity 20 mV/Pa 
Signal to Noise 73 dB-A 
Electrical impedance 600 Ohms 
Recommended load impedance 2000 Ohms 
Finishmatte dark gray 
Dimensions Polar Pattern Cardioid 

Height20 mm Diameter13.5 mm 
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Net Weight5 g 
Powering Interface Voltage Audio Output Type Modular Series Standard 

9 to 52 V 
Current3 mA 

13.7 Микрофонски статив K&M 210/9 или одговарајући 10 
 карактеристика спецификација  

Base Type: Tripod 
 
    

Height: 35" to 63" 

Boom: Telescoping 

Tube Materials: Steel 

Weight: 6.85 lbs. 

13.8 Звучник Neumann KH 310 D left или одговарајући 1 
 карактеристика спецификација  

Free field frequency response ±6 dB 30 Hz … 22 kHz 
Free field frequency response ±3 dB 34 Hz … 21 kHz 
Free field frequency linearity deviation between 100 Hz and 10 kHz ± 1.1 dB 
Reproduction accuracy between 100 Hz and 10 kHz: 100%, 80%, 50% of 

loudspeakers produced ±0.87; ±0.39; ±0.23 
dB 

Self-generated noise at 10 cm (with input gain set to 
100 dB SPL for 0 dBu) 

 
<20 dB(A) SPL 

Sine wave output with a THD < 0.5 % at 1 m in half 
space 

95 dB SPL (>85 Hz) 

Max. SPL calc. in half space at 3% THD at 1m 
(averaged between 100 Hz and 6 kHz) 

116.3 dB SPL 

Max. SPL in full space at 3% THD at 1m (averaged 
between 100 Hz and 6 kHz) 

110.3 dB SPL 

 
 

 Bass capability: Max. SPL in half space at 3% THD at 
1m (averaged between 50 Hz and 100 Hz) 

104.5 dB SPL  

 Max. short term SPL with IEC-weighted noise (IEC 
60268-5) at 1 m, in typical listening conditions 

113 dB(C) SPL  
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 Max. short term SPL with music material at 2.3 m in 
typical listening conditions (pair / full range) 

100 dB(C) SPL  

 Max. short term SPL with music material at 2.3 m, in 
typical listening conditions (pair with subwoofer) 

107 dB(C) SPL  

 Max. long term SPL with pink noise at 2.3 m, in 
typical listening conditions (single / pair full range) 

93 / 99 dB(C) SPL  

 Max. long term SPL with pink noise at 2.3 m, in 
typical listening conditions (single / pair with 
subwoofer) 

94 / 100 dB(C) SPL  

 Analog input(s) XLR: Analog, BNC: Digital A, Digital B, Digital 
A+B (all available with and without delay) 

 

 Analog input impedance >13k Ohms  
 Max. input level +24 dBu (18 dBu for analog delayed)  
 Common mode rejection ratio (CMRR) >56 dB @ 15kHz  
 Input gain control (sensitivity) 0 dB ... -15 dB  
 Output level control (output level in 1 m based on 0 

dBu input level) 
Digital input(s) 

94; 100; 108; 114 dB SPL 
Digital input(s) BNC (75 Ω): AES3; S/P-DIF 

 

 

 Digital output(s) BNC (75 Ω): AES3  
 Digital converter: resolution; design BNC (75 Ω): AES3  
 Digital converter: sampling rate 22.05; 24; 32; 44.1; 48; 64; 88.2; 96; 

176.4; 192 kHz 
 

 Digital internal sampling rate 96 kHz  
 Dynamic range A-D-A >116 dB(A)  
 Dynamic range D-A >123 dB(A)  
 THD+N: analog delayed, digital < -104 dB; < -106 dB  
 Digital sensitivity -18 dBFS = 100 dB SPL at 1 m  
 Latency 0.22 … 1.85 ms (digital A, B or A+B); 0.54 ms 

(analog delayed) 
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 Delay: Delay: User adjustable delay range   0 … 409.5 ms 
Delay: Resolution: time; distance 0.1 ms; 3.44 
cm (1 3/8”) 
Delay: Max. frames Audio-video synchronisation 
(lip sync) 10.2 (40 ms) frames; 12.3 (33 ms) 
frames 
Delay: Time-of-flight maximum distance 140.1 
m (462' 2") 

 

 Controller design Analog; active  

 Crossover frequency 650 Hz and 2.0 kHz  

 Crossover slope 24 dB/oct; 4th order  
 
 

 Equalization Bass 0; -2.5; -5; -7.5 dB  
 Equalization Low-mid 0; -1.5; -3; -4.5 dB  
 Equalization: Treble +1; 0; -1; -2 dB  
 Protection circuitry Independent thermo limiters for woofer, midrange 

dome and tweeter. Woofer soft clip and excursion 
limiters. Amplifier overheat. 

 

 Infrasonic filter: frequency; slope 15 Hz; 6 dB/oct.  

 Display: On; Normal Operation Neumann logo 
“White” 
Display: Limit / Clip / Errors / Protection /Boot 
Mute / Shut Down Mute Neumann logo “Red” 
Display Brightness White:100%/60%/30%/off; 
Red:100%/60%/30% 

 

 Output power woofer amplifier (THD+N with limiter 
deactivated: 

210 W  

 Output power woofer amplifier (THD+N with limiter 
deactivated: 

90 W  

 Output power tweeter amplifier (THD+N with limiter 
deactivated: 10%) 

90 W  
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 Output power woofer amplifier (THD+N with limiter 
deactivated: 0.1%) 

150 W  

 Output power midrange amplifier (THD+N with 
limiter deactivated: 0.1%) 

70 W  

 
 

 Output power tweeter amplifier (THD+N with limiter 
deactivated: 0.1%) 

70 W  

Mains Power Supply: input voltage; frequency 100-240V; 50/60 Hz 
Power consumption (230 V / 100 V): Idle 30 W 
Power consumption (230 V / 100 V): Full output 300 W 
Cabinet material Polyurethane front, wooden sleeve, aluminum 

electronics panel 
Operating conditions +10° C to +40° C (+50° F to +104° F); <90% RH, 

non-condensing 
Transport/storage conditions -25° C to +70° C (-13° F to 158° F); <90% RH; 

non-condensing 
Woofer 210 mm (8 1/4") magnetically sheilded 
Midrange 75 mm (3") with magnetic sheilding 
Tweeter 25 mm (1") with protecting black metal grille 

 Mountinmg points 2 x M8 on side panels; thread depth from outside of 
cabinet 25 mm (1”);Rear panel screws for attaching 
LH 41 base plate 

 

 Product dimensions (height x width x depth) 253 x 383 x 292 mm 
(10" x 15 1/8" x 11 1/2") 

 

13.9 Звучник Neumann KH 310 D right или одговарајући 1 
 карактеристика спецификација  
 Free field frequency response ±6 dB 30 Hz … 22 kHz  

Free field frequency response ±3 dB 34 Hz … 21 kHz 
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 Free field frequency linearity deviation 
between 100 Hz and 10 kHz 

± 1.1 dB  

 Reproduction accuracy between 100 Hz and 10 kHz: 100%, 80%, 50% of loudspeakers 
produced ±0.87; ±0.39; ±0.23 dB 

 

 Self-generated noise at 10 cm (with 
input gain set to 100 dB SPL for 0 dBu) 

<20 dB(A) SPL  

 Sine wave output with a THD < 0.5 % at 
1 m in half space 

95 dB SPL (>85 Hz)  

 Max. SPL calc. in half space at 3% THD 
at 1m (averaged between 100 Hz and 6 
kHz) 

116.3 dB SPL  

 Max. SPL in full space at 3% THD at 
1m (averaged between 100 Hz and 6 
kHz) 

110.3 dB SPL  

 Bass capability: Max. SPL in half space at 3% THD at 1m (averaged between 50 
Hz and 100 Hz) 104.5 dB SPL 

 

 Max. short term SPL with IEC-weighted 
noise (IEC 60268-5) at 1 m, in typical 
listening conditions 

113 dB(C) SPL  

 Max. short term SPL with music 
material at 2.3 m in typical listening 
conditions (pair / full range) 

100 dB(C) SPL  

 Max. short term SPL with music 
material at 2.3 m, in typical listening 
conditions (pair with subwoofer) 

107 dB(C) SPL  

 Max. long term SPL with pink noise at 
2.3 m, in typical listening conditions 
(single / pair full range) 

93 / 99 dB(C) SPL  

 Max. long term SPL with pink noise at 
2.3 m, in typical listening conditions 
(single / pair with subwoofer) 

94 / 100 dB(C) SPL  
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 Analog input(s) XLR:  Analog,  BNC:  Digital  A,  Digital  B,  Digital  A+B  (all 
available with and without delay) 
Analog input impedance >13k Ohms 
Max. input level +24 dBu (18 dBu for analog delayed) 
Common mode rejection ratio (CMRR) >56 dB @ 15kHz 
Input gain control (sensitivity) 0 dB ... -15 dB 

 

 Output level control (output level in 1 m 
based on 0 dBu input level) 

94; 100; 108; 114 dB SPL  

 Digital input(s) BNC (75 Ω): AES3; S/P-DIF  
 Digital output(s) BNC (75 Ω): AES3  
 Digital converter: : resolution; design 16 … 24-bit DAC; Δ∑ 

Digital converter: sampling rate 22.05; 24; 32; 44.1; 48; 64; 
88.2; 96; 176.4; 192 kHz 

 

 Digital internal sampling rate 96 kHz  
 Dynamic range A-D-A >116 dB(A)  
 Dynamic range D-A >123 dB(A)  
 THD+N: analog delayed, digital < -104 dB; < -106 dB  
 Digital sensitivity - -18 dBFS = 100 dB SPL at 1 m  
 Latency 0.22 … 1.85 ms (digital A, B or A+B); 0.54 ms (analog 

delayed) 
 

 Delay: User adjustable delay range   0 … 409.5 ms 
Delay: Resolution: time; distance 0.1 ms; 3.44 cm (1 3/8”) 
Delay:  Max.  frames  Audio-video  synchronisation  (lip  sync) 

10.2 (40 ms) frames; 12.3 (33 ms) frames 
Delay: Time-of-flight maximum distance 140.1 m (462' 2") 

 

 
 Controller design Analog; active  
 Crossover frequency 650 Hz and 2.0 kHz  
 Crossover slope 24 dB/oct; 4th order  
 Equalization: Bass 0; -2.5; -5; -7.5 dB  
 Equalization: Low-Mid 0; -2.5; -5; -7.5 dB  

 Equalization: Treble +1; 0; -1; -2 dB  

 Protection circuitry Independent thermo limiters for woofer, midrange dome and  
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tweeter. Woofer soft clip and excursion limiters. Amplifier 
overheat. 
Infrasonic filter: frequency; slope     15 Hz; 6 dB/oct. 

 Display: On; Normal Operation Neumann logo “White” 
Display:  Limit  / Clip / Errors / Protection /Boot  Mute / Shut 
Down Mute Neumann logo “Red” 
Display Brightness White:100%/60%/30%/off; 
Red:100%/60%/30% 

 

 Output power woofer amplifier (THD+N with limiter deactivated: 10%) 210 W  
 Output power midrange amplifier (THD+N with limiter deactivated: 10%) 90 W  
 Output power tweeter amplifier (THD+N with limiter deactivated: 10%) 90 W  
    
 Output power woofer amplifier (THD+N with limiter deactivated: 0.1%) 150 W  
 Output power midrange amplifier (THD+N with limiter deactivated: 0.1%) 70 W  

 
 Output power tweeter amplifier (THD+N with limiter deactivated: 0.1%) 70 W  

Mains Power Supply: input voltage; frequency 100-240V; 50/60 Hz 
Power consumption (230 V / 100 V): Idle 30 W 

(230 V / 100 V): Full output 300 W 
Cabinet material Polyurethane front, wooden sleeve, aluminum electronics panel 

Cabinet surface finish; color (front / back) Painted; metallic 
anthracite (RAL 7021) / black (RAL 9005) 

Operating conditions +10° C to +40° C (+50° F to +104° F); <90% RH, non- 
condensing 

Transport/storage conditions -25° C to +70° C (-13° F to 158° F); <90% RH; non-condensing 
Woofer 210 mm (8 1/4") magnetically sheilded 
Midrange 75 mm (3") with magnetic sheilding 
Tweeter 25 mm (1") with protecting black metal grille 
Mounting points 2 x M8 on side panels; thread depth from outside of 

cabinet 25 mm (1”);Rear panel screws for attaching LH 41 base 
plate 

Product dimensions (height x width x 
depth) 

253 x 383 x 292 mm (10" x 15 1/8" x 11 1/2") 

13.10 Двоканални стереолинк компресор Rupert Neve Designs Portico II Master Buss, или одговарајући 1 
 карактеристика спецификација  

Frequency Response Main Output, no load, –3 dB @ 4 Hz, –3 dB @ 120 kHz 
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Maximum Output Level Maximum output from 20 Hz to 40 kHz is +24.5 dBu. 
Total Harmonic Distortion and Noise: @ 1kHz, +20 dBu output: Better than 0.006% 

@ 20Hz, +20 dBu output: Better than 0.20% 
As above, Silk Blue Engaged, Texture 
fully CW 

Better than 2.5% 

 
 As above, Silk Red Engaged, Texture 

fully CW 
Better than 3.5%  

 @ 20kHz, +20 dBu output: Better than 0.020%  
 Slew rate: Better than 4 V/uS  
 Compressor   
 Threshold: Variable from -30dBu to +20dBu  
 Ratio: Variable from 1.1:1 to 40:1 (LIMIT)  
 Blend: Variable from 0% to 100% Compressor  
 Gain: Variable from -6 dB to +20 dB  
 Attack: Variable from 20 mS to 75 mS (0.1mS with “FAST”)  
 Release: Variable from 100mS to 2.2 Seconds  
 Power Consumption: .65A @ 117 VAC, .35A @ 220 VAC  
 Fuse: 5mm x 20mm, 2.5 Amp, fast acting, ceramic body – Bussman type 

GDA 2.5A or equivalent 
 

 Size: 3.5”H (2U), 19”W, 12”D  
 Shipping Size: 5”H (2U), 23”W, 12”D  
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14. Универзитет у Новом Саду – Музички инструменти; 37300000 – Музички инструменти и делови 
 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 14 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

Процењена вредност партије: 730.000,00 
Место испоруке: Универзитет у Новом Саду, Др Зорана 
Ђинђића 1, 
21000 Нови Сад 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
14.1 Пакет производа Kurzweil PC3 K8 Bundle или одговарајући 2 

 компонента тип  
Keyboard: Next generation, 88-note, fully-weighted hammer-action, with velocity 

and aftertouch sensitive keys, featuring a quick release spring, striking an 
ideal balance of playability between piano type parts and synth/organ 
parts. (Fatar TP40L) 

Display: : 240 x 64 angled, backlit CCFL w/ dedicated back panel brightness and 
contrast controls. Polyphony: 128 Voice Polyphony, dynamically 
allocated, lightning fast performance. 

Multitimbral: 16 parts (one per MIDI channel) 
Architecture: Dynamic VAST: Powerful synthesis engine, with user programmable 

DSP algs and routing. More DSP power than even our K Series 
instruments. VA1 Inside: anti-aliasing, power-shaped oscillators and DSP 
processing from Kurzweil's VA1 concept synth, capable of delivering 
authentic analog emulations as well as incredibly complex new sounds. 

Cascade Mode: lets the user route one layer through the DSP of any other layer within a 
program - up to 32 consecutive layers deep! 

Desktop Editor: Mac and PC platforms 
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 Factory Presets: 1074 Stunning Factory Presets Factory  

 MIDI Setups: 150 factory programmed MIDI setups - featuring up to 16 independent 
zones, effects, independent controller assignments, triggerable pattern- 
based "Riffs" and arpeggiator settings. 

 

 Sample Flash Memory: 128MB of re-loadable*, non-volatile, user flash ROMAudio General 
MIDI 

 

 Standard User Memory: 16,000 locations for user objects  

  
Sound ROM Expansion Slots: 

1  

 Sequencer: Unlimited tracks (on import); 960 PPQ resolution 
Song editing functions include both event and track-based tools like 
quantize, swing, remap, controller scaling and more. 
Controller chasing and a global "set song length" functions are also 
featured. 

 

 Effects: 16 insert effects distributed over 11 busses, two auxiliary sends and two 
Master Effects (saved with each song and setup); featuring over 500 of 
our award winning effects - reverbs, delays, chorus, flange, phaser, EQs, 
distortions, Leslie simulators, compressors, and more. 

 

 Master FX Section: User controllable master EQ section and master compressor for quick 
adjustments during live performance or putting the final touches on your 
studio mix. (These do not use up the insert effect resources.) 

 

 Controllers: Pitch wheel, modulation wheel, 9 front panel sliders/drawbar controllers, 
10 front panel switches (momentary or toggle, software selectable), 3 
switch pedal input, 2 continuous control pedal inputs, mono pressure, 
Super Ribbon input, breath controller input. Controller values can be 
"captured" and stored as part of a program. 

 

 Arpeggiator: 16 full-featured independent arpeggiators with multiple latch modes, 
selectable play order, velocity, duration, tempo, and sync functions as 
well as pre-recorded beats and musical phrases. 
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Riffs: 16 unique "Riff" generators, used for triggering MIDI sequenced phrases, 
beats, or complete multi-track arrangements from notes on the keyboard 
and/or any on-board physical controller. 

Analog Outputs: Four 1/4" balanced TRS analog (24-bit DACs). 
Headphones: 1 rear panel 1/4" headphone output 

Digital Outputs: 24-bit, stereo S/PDIF featuring 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, and 192-kHz 
modes. (externally clockable) 

MIDI: In, Out, Thru (hardware switchable to copy of MIDI Out). 
USB Computer Port: MIDI over USB. Also allows the PC3K to load/save data directly to and 

from a Mac/PC as well as perform OS updates. 

FREE OS Updates: Flash ROM upgradeable via direct-USB or thumb-drive. 

Height: (4.33") (11.00 cm) 

Depth: (13.98") (35.50 cm) 
Length: (54.33") (138 cm) 

Weight: (54 lb.) (24.50 kg)  

14.2 Kurzweil CC-1 Expression Pedal или одговарајући 3 

  Item Weight  1.45 pounds  
 Product Dimensions  3 x 9.1 x 2.2 inches 
 Shipping Weight  1.45 pounds 
Connection Single 1/4" stereo (TRS) connector 
Resistance 10 k Ohm, linear-tapered potentiometer 

14.3 Kurzweil SPS 4-8 или одговарајући 1 
 компонента тип  
 Keyboard: 88-note, graded-hammer action (LK40GH) 
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 Display: 16 character LCD w/ front-panel contrast adjust  
Polyphony: 64 Voice Polyphony, dynamically allocated 
Multitimbral: 16 parts (one per MIDI channel) 
Quick Split/Layer: Easy access with adjustable relative volume (up to 4 zones) 
Factory Presets: 128 (taken from the acclaimed PC3 sound set, including select KB3 

organs and KVA synths) 
User Presets: 64 

Factory MIDI Setups: 64 
User MIDI Setups: 64 (with 4 programmable zones for splits and layers) 
Effects: Dozens of complex effect chains taken from the PC3, with everything 

from concert hall reverbs to amplifier simulations and rotary effects 
Controllers: Pitch ribbon, modulation slider, 1 front panel knob, 1 switch-pedal input 

(supports optional, dual-pedal), 1 continuous control pedal input 
Analog Outputs: Two 1/4" balanced TRS analog (24-bit DACs) 
Analog Inputs: Two 1/4" balanced TRS inputs; mix into speaker system 
Sound System: Stereo 19W/channel @ <1% THD+N; 48W maximum total power 
Headphones: 2 front-mounted 1/4" outputs 
MIDI: In, Out 
USB: Complete MIDI functionality over USB User program/setup file transfer 

to/from PC/Mac Operating System updates from PC/Mac 
FREE OS Updates: OS updates over USB 
FREE Sounds: The SP4 can also load programs created on our PC3 and PC3LE series 

keyboards (*within the limits of the SP4's DSP resources). Additional 
sounds are also available for download on our website (loaded over 
USB)I 

Included Accessories: Power cable, Switch pedal, USB cable, (4) self adhesive feet 
 Power: 90-250V free voltage external power supply (19VDC, 3.42A)  
14.4 Konig & Meyer 18860 "SpiderPro" – Black или одговарајући 2 

 компонента тип  
Height: 1,310 mm 
Height adjustment: infinitely variable by means of ergonomically shaped clamping elements 
Material: aluminum 
Max. load capacity: 105 kg 
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 Max. load capacity per tier: 35 kg  
 Special features: with a 3/8" or 5/8" threaded connector for microphone boom; cable 

management; comfortable tilt of column; freedom of movement of the 
legs and room for pedals; folds small; gradual adjustment of the depth 

 

 Support arms: two telescopic pairs, one pair with additional 15° tilt angle  
 Support depth: from 300 to 470 mm  
 Support width: from 670 to 940 mm  
 Weight: 10.06 kg  
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15. Универзитет у Крагујевцу – Рачунари и рачунарска опрема за студио; 30200000 –  Рачунарска опрема и материјал; 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 15  УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ - 
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА СТУДИО 

Процењена вредност партије: 708.000,00 
Место испоруке: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића 
бб, 34000 Крагујевац 

 

 
Редни 
број 

Назив опреме: количина 

15.1 Лаптоп - MacBook Pro Pro 15" Touch Bar a Touch ID 2,3GHz 8-core i9 procesor 512GB SSD или 
одговарајући 

2 

 компонента тип  
Процесор 2,3GHz 8-core i9 (8th Gen.), Turbo Boost do 4,8 GHz 
Графичка картица Radeon Pro 560X sa 4 GB GDDR5 
Меморија GDDR5, 16 GB 2400MHz DDR4 
SDD  картица 512GB SSD 
Дисплеј Retina displej sa True Tone tehnologijom, Touch Bar i Touch ID 
Улази Četiri Thunderbolt 3 ulaza 
Тастатура Engleska tastatura 
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16. Универзитет у Крагујевцу – Рачунари и рачунарска опрема за наставу; 30200000 –  Рачунарска опрема и материјал; 
 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 16 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ - РАЧУНАРИ 
И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЗА НАСТАВУ 

Процењена вредност партије: 897.000,00 
Место испоруке: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића 
бб, 34000 Крагујевац 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
16.1 Лаптоп - OMEN by HP - 17-an123nm - 6WF42EA Intel® Core™ i7 8750H do 4.1GHz, 17.3", 512GB SSD, 16GB 3 

 компонента тип  
Процесор Intel® Core™ i7 Hexa Core Processor 8750H, Brzina: 2.2GHz (Turbo do 4.1GHz), Keš 

memorija: 9MB 
Кеш меморија 9MB 
Екран 17.3" FHD IPS WLED-backlit, anti-glare, Rezolucija: 1920 x 1080 piksela 
SDD диск PCIe SSD, Kapacitet: 512GB, NAND flash memorija 
Меморија RAM 16GB (2 x 8GB) DDR4 2666MHz SDRAM, 2 SODIMM memorijska ležišta 
Графичка картица nVidia GeForce GTX 1050 Ti sa 4GB DDR5 sopstvene memorije 
USB портови USB 3.1 – 3, USB-C - 1 
Мрежа Gigabitni LAN 10/100/1000 Mbps, WIFI 802.11 ac 
Звучници Bang & Olufsen® stereo zvučnici 
Читач картица SD čitač kartica 

16.2 Монитор - LG LED 32UK550-B 31.5", VA, 3840 x 2160 4K UHD, 4ms или одговарајући 2 
 компонента тип  

Дијагонала 31.5" 
Позадинско осветљење LED 
Резолуција 3840 x 2160 4K UHD 
Време одзива 4ms 
Однос страница 16:9 
Осветљење 300 cd/m2 
Угао видљивости H/V 178° 

16.3 Мрежни рутер - D-LINK Wireless AC Unified Services VPN Router - DSR-1000AC Wireless, 802.11 ac/a/b/g/n, 2 
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 do 1750Mbps, 4G  
 компонента тип  

Брзина 802.11 a/ac, do 1734Mbps, 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps, 802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps, 
802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps, 802.11n : do 450Mbps 

Карактеристике 802.11n TurboQAM：do 600Mbps, 802.11ac: do 1734Mbps, 3G/4G podrška, 4 antene, Dual 
Band (2.4 GHz & 5 GHz), PPPoE, Dynamic IP, Static IP, PPTP, L2TP, 64-bit WEP, 128-bit 
WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS support, UPnP, IGMP 
v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Triger, Universal Repeater, System 
Event Log 

16.4 Ласерски штампач и скенер (мултифункцијски уређај) - HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw - CF379A 
Laser, A4 

2 

 компонента тип  
Карактеристике: Multifunkcijski uređaj, kolor, laser, format A4, Hi-Speed USB 2.0 port, Built-in Wi-Fi, 

Built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port, Easy-access USB, 
procesor 1200MHz, 256 MB (NAND), 256MB (DRAM), 600x600dpi, do 28 str/min 
(ISO), Dvostrano štampanje, HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, NFC 
touch-to-print, Mopria-certified, Google Cloud Print 2.0, Mobile Apps, 
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17. Универзитет у Крагујевцу – Аудио опрема; 32321200 –  Аудиовизуелна опрема; 
 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 17 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ - АУДИО 
ОПРЕМА 

Процењена вредност партије: 1.582.500,00 
Место испоруке: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића 
б.б. 
34000 Крагујевац 

 
 

 
Редни број Назив опреме: количина 
17.1 Микрофон - Rode: NTG8 Shotgun 2 

 карактеристика спецификација  
Capsule 0.50" 
Polar Pattern Supercardioid, 
Frequency Range 40Hz - 20kHz 
Output Impedance 25Ω, 
Maximum SPL 124dBSPL, 
Maximum Output Level 8.2mV (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load), 
Sensitivity -20.0dB re 1 Volt/Pascal (97.50mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz 
Phantom power +48V, Output XLR 

17.2 Пар микрофона - Neumann KM 184 Stereo Set Small-diaphragm Cardioid Microphones 1 
 карактеристика спецификација  

Acoustical operating principle: Pressure gradient transducer, 
Directional pattern: cardioid, 
Frequency range: 20 Hz - 20 kHz 
Sensitivity at 1 kHz into 1 kohm: 15 mV/Pa, 
Rated impedance: 50 ohms 
Rated load impedance: 1 kohms 
Equivalent noise level, CCIR1): 22 dB 
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 Equivalent noise level, A-weighted1): 13 dB-A  
Signal-to-noise ratio, CCIR1) (rel. 94 
dB SPL): 

72 dB 

Signal-to-noise ratio, A-weighted1) 
(rel. 94 dB SPL): 

81 dB 

Maximum SPL for THD 0.5%2): 138 dB 
Maximum output voltage: 10 dBu 
Supply voltage (P48, IEC 61938): 48 V ± 4 V 

 Current consumption (P48, IEC 
61938): 

3.2 mA  

Matching connectors: XLR 3F 
    
17.3 Микрофон - Sennheiser E 845 S Dynamic Vocal Microphone 4 

 карактеристика спецификација  
Min. terminating impedance 1000 Ω 
Sensitivity in free field no load (1kHz) 1,8 mV/Pa 
Frequency response (Microphone) 40 - 16000 Hz 
Nominal impedance 350 Ω 
Connector XLR-3 
Switch On/Off 

17.4 Слушалице - AKG K240 MKII headphones 5 
 карактеристика спецификација  

Headphone type semi-open 
Sensitivity headphones 104 dB SPL/V 
Rated Impedance 55 Ohms 
Detachable cable Cable Length 3m 
Earpads replaceableyes 
Maximum input power 200 mW 
Audio frequency bandwidth 15 - 25000 Hz 
TypeStereo plug 3.5mm (1/8-inch) with 6.3 mm (1/4”) screw-on adapter 
Gender Male 
Contacts 3-pin 
Interface finish Gold 
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17.5 Дигитални судио миксер - Behringer X 32 digital audio mixer with S16 I/O Box 1 
 карактеристика спецификација  

Карактеристике 40-input channel, 25-bus digital mixing console for Studio and Live application 

32 Midas-designed, fully programmable mic preamps for audiophile sound 
quality. 25 Fully automated motorized 100 mm faders allow for instant 
overview, powerful scene management and DAW control. 16 XLR outputs plus 
6 additional line in/outputs, 2 phones connectors and a talkback section with 
integrated or external mic. Individual and dynamic LCD Scribble Strips on all 
channels and buses creating easy assignment and intuitive channel distinction. 
32 x 32 channel USB 2.0 audio interface, with DAW remote control emulating 
HUI and Mackie Control. iPad/iPhone and Android apps for professional 
remote operation available free of charge—no host PC required 

High-resolution 7" day-viewable Color TFT for easy viewing of workflow 
components and parameters. Main LCR, 6 matrix buses and 16 mix buses each 
featuring inserts, 6-band parametric EQ's and full dynamics processing, plus 8 
DCA and 6 mute groups. Virtual FX rack featuring 8 true-stereo FX slots 
include high-end simulations such as Lexicon 480L* and PCM70*, EMT250* 
and Quantec QRS* etc. 40-Bit floating-point DSP features "unlimited" dynamic 
range with no internal overload and near-zero overall latency (0.8 msec). 
Powerful scene management for convenient handling of complex productions 

48-channel Digital Snake ready* via AES50 ports, featuring Klark Teknik’s 
SuperMAC networking capability for ultra-low jitter and latency. USB type-A 
connector providing file storage and uncompressed stereo recordings plus show 
presets and system updates. Dedicated and easy-to-use channel strip section 
with direct access controls and graphic user interface for intuitive workflow. 
Additional user-definable control section allows for on-the-fly adjustments of 
your favorite parameters. ULTRANET connectivity for Behringer's P-16 
Personal Monitoring System* plus AES/EBU stereo digital output and MIDI. 
Networked remote control for show setups with on-screen software editor via 
Ethernet. Built-in expansion port for audio interface cards or digital networking 
bridges. Future firmware updates, incl. new FX “Plug Ins”, downloadable from 
behringer.com free of charge 
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  S16 I/O Box with 16 Remote-Controllable Midas-designed, fully 
programmable mic preamps for audiophile sound quality 8 analogue, 
servo-balanced XLR outputs, AES50 network ports featuring Klark 
Teknik’s SuperMAC networking capability for ultra-low jitter and 
latency, ULTRANET connectivity for Behringer's P16 personal 
monitoring system, Digital audio and control connectivity for 
Turbosound speaker systems with ULTRANET networking capability, 
Dual AES50 ports for cascading additional S16, SD16 or SD8 
stageboxes—no merger or router required, Precise LED metering plus 7- 
segment displays for signal control on stage, Dual ADAT outputs 
providing 16-channel digital output on two optical TOSLINK* 
connectors, Phones output assignable to any of the inputs/outputs for on- 
stage monitoring, MIDI In/Out for bi-directional communication 
between Behringer X32 Series console and on-stage MIDI devices, 
Remote operation via shielded CAT5e cable up to 330 ft / 100 m length, 
USB connector for system updates via PC, "Planet Earth" switching 
power supply for maximum flexibility (100 - 240 V~), noise-free audio, 
superior transient response plus low power consumption for energy 
saving 

 

17.6 Дигитални аудио снимач - Zoom H6 digital sound recorder 3 
 карактеристика спецификација  

Карактеристике Interchangeable input capsules that can be swapped out, Six-track simultaneous 
recording, four mic/line inputs with XLR/TRS combo connectors, Gain controls 
(real knobs!) and -20dB pads for each input, Phantom power for all main  
inputs: +12/+24/+48V, Large full-color LCD display, angled so it’s easy to read 
in all environments, Records directly to SD, SDHC and SDXC cards up to 
128GB, Up to 24-bit /96kHz audio in BWF-compliant WAV or a variety of 
MP3 formats, Auto-record, Pre-record and Backup-record functions, Multitrack 
to stereo internal mixdown, Independent monitor and playback mixes, Virtual 
VU meters, Overdubbing, up to 99 takes 

Built-in effects, including low-cut filtering, compression and limiting, Onboard 
MS decoding, Normalize, Divide and Trim editing, Chromatic tuner and 
metronome, A/B loop playback, Variable playback speed, from 50% to 150% 
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  Variable pitch per track without affecting playback speed, USB port for 
data exchange to and from computer, Multichannel and stereo USB audio 
interface for PC/Mac/iPad, Accepts standard AA alkaline or NiMH 
rechargeable batteries 

 

17.7 Клавијатура - M-Audio Keystation 88 MKII 2 
 карактеристика спецификација  

Карактеристике: 88 full-size velocity-sensitive semi-weighted keys, USB-MIDI 
connection for playing virtual instruments, controlling recording 
software, 5-Pin MIDI Output to trigger external MIDI devices, Transport 
and directional buttons let you operate your DAW from the keyboard, 
Pitch bend, modulation, and octave controls for expressive performances, 
USB-powered and supports plug-and-play connectivity to your Mac or 
PC, Lightweight design for easy setup and portability 

17.8 Native Instruments TRAKTOR KONTROL S8 1 
 карактеристика спецификација  

Audio Inputs (A/D): 4 Stereo Channels, Sample Rate 48kHz, Bit Resolution 24-bit, Converter Cirrus 
Logic 

Line Inputs: Full Scale Level +13 dBu, DNR (a-weighted) 113 dB, THD+N 0.001%, 
Frequency Response 20 Hz - 20 kHz, +/- 0.1 dB, Cross Talk @ 1kHz -116 dB 

Mic Input: Full Scale Level @ 1 kHz - 7.2 dBu, DNR (a-weighted) @ 1 kHz 104dB, 
THD+N @ 1KHz 0.006%, Frequency response 20 Hz - 20 kHz, +/- 0.6dB 

Phono Inputs: Input Impedance 47 KOhm, Full Scale Level @ 1 kHz -23.8 dBu, 
DNR (a-weighted) @ 1 kHz 84 dB, THD+N @ 1KHz 0.002%, Crosstalk @ 1kHz -105 dB 
Audio Outputs (D/A): 2 Stereo Channels, Sample Rate 48 kHz, Bit Resolution 24-bit, Converter 

Cirrus Logic 
Line Outputs (XLR & 1/4" Booth): Maximum Output Level   +20 dBu, DNR (a-weighted) 

108 dB, THD+N 0,001%, Frequency Response 20 Hz - 20 kHz, +/- 0.2 dB, 
Crosstalk @ 1kHz -115 dB 

Line Outputs (RCA): Maximum Output Level +14 dBu, DNR (a-weighted) 108dB, THD+N 0,001%, 
Frequency Response 20 Hz - 20 kHz, +/- 0.1dB, Crosstalk @ 1kHz -117 dB 

Headphone Output: Load Impedance 16 Ohms – 600 Ohms, Maximum Output Level (32 Ohm load) 
+7.2 dBu, DNR (a-weighted) 109 dB, THD+N 0.07%, Frequency Response 20 
Hz - 20 kHz, +/- 0.2 dB, Crosstalk @ 1kHz -63dB 

17.9 Активни звучник са оригиналним троножним сталком - JBL PRX835 15" Three-Way Full-Range Main 2 
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 System with Wi-Fi and with JBL GAS ASSIST SPEAKER TRIPOD  
 карактеристика спецификација  

Model Self Powered 15”, three-way, bass-reflex, Wireless remote control of its 
onboard DSP EQ parameters via Wi-Fi. 

Control Maximum SPL Output 138 dB peak 

Frequency Range (-10 dB): Normal: 35 Hz – 20 kHz, Boost: 34 Hz – 20 kHz Frequency Response (±3 dB), 
Normal: 42 Hz – 20 kHz Boost: 39 Hz – 20 kHz Input Connectors 2 x Balanced 
XLR / 1/4 inch input, 2 x unbalanced RCA input Input Impedance 20K Ohms 
(balanced), 10K Ohms (unbalanced). 

Signal Indicators Limit: Yellow LED indicates peak output has been reached and dsp limiter is acting 
Signal: Green LED indicates signal present Power: Blue indicates system has 
power and ready to pass audio. EQ User selectable presets for Normal or Boost, 
Advanced EQ settings available using Wi-Fi and PRX Connect application. 
Dynamic Control (Input) dbx Type IV™ limiter circuit 

Crossover Frequency 580 Hz, 2.1 kHz Design Highly efficient Class-D amplifier 
Driver LF Driver 1 x JBL 275G 380 mm (15 in) woofer, MF Driver 1 x JBL 196H 165 

mm (6.5 in) horn-loaded midrange transducer, HF Driver 1 x JBL 2408H-2 37.5 
mm (1.5”) annular polymer diaphragm, neodymium compression driver, 
Coverage Pattern 90° x 50° nominal, Directivity Index (DI) 10.5 dB Directivity 
Factor (Q) 11.2, Enclosure Trapezoidal, 18 mm, plywood, Suspension / 
mounting 12 M10, Transport 2 x integrated handles with injection molded 
backing cup. 

Power Rating 1500W (750W x 2) AC Power Input 100V - 240V ~ 50/60 Hz 

JBL GAS ASSIST SPEAKER 
TRIPOD 

: Height3'8" - 6'7" (1118mm - 2007mm), Weight12.1 lbs. (5.5 kg), Base 
diameter47" (1194mm), Telescoping Tube 38mm, Tube Adapter 35mm, Load 
Capacity 150 lbs. (68 kg), Folded43.5" x 5.5" (1105mm x 140mm) 

17.10 Активни нискофреквентни звучник са оригиналним носачем звучника - JBL PRX818XLF 18" Self- 
Powered Extended Low Frequency Subwoofer System with Wi-Fi and with JBL GAS ASSIST SPEAKER 
POLE 

2 

 карактеристика спецификација  
System Type: Self Powered 18”, subwoofer 
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 Maximum SPL Output: 134 dB peak,  
 Frequency Range (-10 dB) 30 Hz - 103 kHz  
 Frequency Response (±3 dB) 35 Hz - 87 kHz  
 Input Connectors: 2 x Balanced femaleXLR / 1/4 combo connec  
 Input Impedance: 20K Ohms (balanced),  
 Signal Indicators: 

Limit: 
Yellow LED indicates peak output has been reached and DSP 
limiter is acting, Signal: Green LED indicates signal present 
Power: Blue indicates system has power and ready to pass audio 
Power Save: Red indicates system has power but is in a power-saving 
mode and will not pass audio 

 

 Dynamic Control (Input): dbx Type IV™ limiter circuit  
 System Low Pass:: 80 Hz DSP  
 Loop out Crossover Frequency: 80Hz Digital 24db/octave Linkwitz-Riley Filter  
 Amplifier: Design: Highly efficient Class-D amplifier  
 Power Rating: 1500W  
 AC Power Input: 100V - 240V ~ 50/60 Hz  
 Speaker: LF Driver: 1 x JBL 2278G 460 mm (18 in) woofer  
 Enclosure: Retangular, 18 mm, birch-poplar mix,  
 Transport: 2 x injection molded handle with backing cup.  
 JBL GAS ASSIST SPEAKER POLE: Weight Capacity75 lbs (34 kg), Height38 - 58 in (965 - 1473 mm), Top38 mm 

Pole with 35mm Adapter, BottomM20 x 2.5mm Thread 
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18.Универзитет у Крагујевцу – Видео опрема; 32323300 –  Видео опрема; 
 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 18 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ - ВИДЕО 
ОПРЕМА 

Процењена вредност партије: 763.000,00 
Место испоруке: Универзитет у Крагујевцу, Јована Цвијића 
бб, 
34000 Крагујевац 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
18.1 Дигитална камера - Mevo Plus Pro Bundle (Mevo Plus camera, Mevo Boost, Mevo Case, Mevo Stand) 3 

 компонента карактеристике  
Mevo Plus камера: Sensor Sony® 4K Sensor Processor & Encoder (SoC) Ambarella A9SE Sensor Resolution 12.4 

Megapixels Capture Resolution 4K - 3840 x 2160 pixels Aspect Ratio 16:9 Frame Rate 30fps 
Video - MP4. Recording only 4K30 at 40Mbps* 1080p30 at 20Mbps 
720p30 at 10Mbps. Video Codec H.264. Video - Wi-Fi Streaming and Recording* 1080p30 up 
to 6Mbps, 720p30 up to 3.5Mbps, 480p30 up to 1.5Mbps, 360p30 up to 1Mbps. 

Уграђен микрофон Microphone Type Dual analog MEMS, high signal-to-noise ratio (65 dB), matched Codec 
8kHz -192kHz, 8/10/12 bits. 

Аудио Audio Mixer Stereo/Mono, Meter, Gain control, 2 inputs - internal stereo microphones and 
external audio input External audio input Via mobile device's TRRS 3.5mm plug, lightning 
port, microUSB, USB-C or the USB port on the Mevo Boost accessory. Control external audio 
source selection and gain through the Mevo app. Audio codec AAC. 

Mount: Locking Twist to lock Mevo in position with magnet to guide/hold during lock Power Pass 
through hole to power Mevo with USB cable Mounting Thread Microphone stand thread 
(female 5/8”-27) Mounting Accessory Adapter for mounting to standard tripods (1/4-20 UNC 
threads). 
Mevo Boost 
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 батерија Estimated battery life Up to 10 hours Battery capacity 11,800mAH Battery Pack Type Li-Ion 
Battery charge time Can be as low as 4 hours for 80% charge when using the charger and cable 
provided. Battery charging compatibility Universal - charge any USB compatible device from 
USB-A port, Output: 5V, 0.5A Overload protection Yes Charger Quick charge compatible. 

 

Input: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A. 

Output: 5V/2.1A, 9V/2A, 12V/1.5A. 10/18W 

 Кабл Black, Power and data, 1 meter, premium finish  
 Ethernet Plug Yes, 10/100 Mbps Full size USB Plug Full size USB Plug USB 2.0 plug (Type A connector). 

To either stream live using an external LTE modem See list of compatible modems or to 
charge any USB accessory 

 

18.2 Видео стриминт уређај - LiveStream Broadcaster Pro 2 
 компонента карактеристике  

A/V Input: HDMI supports 1080i/ 720p/ 576p/ 480p (Pal & NTSC) 3.5mm line-in audio input 
Encoder: H.264/AAC encoding up to one stream of 1080p 5Mbps 
Network: Built-in wireless 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz/5Ghz) Ethernet 10/100 Mbps USB 3G/4G Modem 

Support* 
Power: Internal rechargeable Li-ion 3+ hours of live streaming 6-12V DC 

Display: OLED screen with joystick navigation buttons 
 switches On/Off and reset switches  
18.3 Расветни пакет  - ARRI Softbank IV Plus Lighting Kit 2 

  карактеристике  
 ARRI Fresnel Softbank IV Plus Lighting Kit (Schuko) with wheels. 

2 x ARRI 150 with line switch, incl. 4-leaf barndoor, filter frame 
1 x ARRI 300 Plus with line switch, incl. 4-leaf barndoor, filter frame 
1 x ARRI 650 Plus with line switch, incl. 4-leaf barndoor, filter frame 
1 x ARRILITE 750 Plus with line switch, incl. 4-leaf barndoor, accessory holder 
2 x Lamp T 150 W / 240 V GX 6,35 (Osram) 
1 x Lamp T 300 W / 240 V GY 9,5 CP/81 (Osram) 
1 x Lamp T 650 W / 230 V GY 9,5 CP/89 (Osram) 
1 x Lamp HPL* 750 W / 230 V G9,5 (Osram 93729) 
Prepacked case contains: 
2 x Scrim, full single (78 mm / 3.1") 
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  2 x Scrim, full double (78 mm / 3.1") 
1 x Scrim, full single (130 mm / 5.1 ") 
1 x Scrim, full double (130 mm / 5.1 ") 
2 x Scrim, full single (168 mm / 6.6") 
2 x Scrim, full double (168 mm / 6.6") 
1 x Chimera Lightbank Video Pro Plus "S" 
1 x Accessory Pack 
1 x Super Clamp with 5/8" Stud 
1 x Ceiling Scissor Clamp 
4 x Medium Kit Stand (Maxi) AS-2 (050A) 
1 x Heavy Duty Case with wheels (102 x 48 x 34 cm) 
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19.Универзитет у Крагујевцу – Програмски пакети; 48521000 – Програмски пакет за уређивање музике или звука 
 
 
 
 

 

ПАРТИЈА 19 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ – 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ 

Процењена вредност партије: 499.500,00 
Место испоруке:  Универзитет уКрагујевцу, Јована Цвијића бб 
34000 Крагујевац 

 

 
Редни број Назив опреме: количина 
19.1 vMix 4K Edition Live Production & Streaming Software 1 

 карактеристика спецификација  
  Total Inputs , 1000 

Camera / NDI Inputs ,1000 
Maximum Resolution, 4096 x 2160 
Overlay Channels,4 
Recording, 2 Recorders 
Streaming, 
Fullscreen Output, 
External Output, 
GT Designer Standard 
100+ Built-In Animated Titles, ScoreBoards, Tickers, 
GT Designer Advanced 
Custom Animated Titles, 
Playlist  , 
Professional Colour Correction  , 
Video List  , 
vMix Call  , 2 Callers 
MultiCorder , 
Instant Replay , 1 Camera 
Two External Outputs 
Two Fullscreen Outputs 
Four Virtual Outputs , 
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  Scripting  , 
PTZ Control , 

 

19.2 Ableton Live 10 Suite Music Production anad Creation Software 1 
 карактеристика спецификација  
 Карактеристика Unlimited Audio and MIDI tracks 

Unlimited Scenes 
12 Send and Return tracks 
256 mono audio input channels 
256 mono audio output channels 
Capture MIDI 
Complex warp modes 
Audio-slicing 
Audio to MIDI 
Max for Live 
5000+ Sounds (70+ GB) 
15 Software Instruments 
55 Audio Effects 
17 MIDI Effects 

 

19.3 Sibelius Perpetual License with PhotoScore, NotateMe & Audio Score Ultimate 2 
 карактеристика спецификација  
  Composing, arranging, and publishing scores and parts of any size and complexity; 

creating notation worksheets and exercises for education, 
Avid-qualified Mac or Windows-based computer; the 36 GB Sibelius; ASIO-compatible 
soundcard required for Sibelius; Additional software—AudioScore Lite (music 
transcribing software), PhotoScore & NotateMe Lite (music scanning and handwriting 
recognition software) and ReWire audio/data transfer software; 
64-bit Windows 7 (SP1 or later), Windows 8.1 (not Windows RT) or Windows 10, 1+ 
GB of RAM, 1 GB hard disk space for Sibelius software only, DVD-ROM drive (only 
for Media Pack); 
macOS 10.10, 10.11, 10.12 or 10.13,10.14; 1+ GB of RAM 1 GB hard disk space for 
Sibelius software only; 36 GB additional hard disk space for the Sibelius Sounds library 
(optional installation) 

 

19.4 Native Instruments KOMPLETE 12 ULTIMATE Collector’s Edition Product box 1 
 карактеристика спецификација  
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  THE ULTIMATE PRODUCTION SUITE – EXPANDED 
150+ products, more than 90,000 sounds, and over 900 GB of content 
Includes SESSION GUITARIST – ELECTRIC SUNBURST, THRILL, KONTAKT 6, 
and the full SYMPHONY SERIES – COLLECTION 
Product box: Hard disk drive, USB cable, PDF manuals of all products, 
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Квалитет: 
Квалитет добара која су предмет ове јавне набавке мора у потпуности да одговара захтевима 
из техничке спецификације, као и осталим захтевима из Конкурсне документације. 

 
Наручилац обавештава понуђаче да при састављању понуде провере све околности на 
тржишту и код произвођача опреме, такође захтева да се тражене спецификације узму у 
обзир у количини и обиму како је захтевано; у случају да су кретања на тржишту другачија 
него што су наведена у документацији да се о томе Наручилац обавести пре истека рока за 
давање понуда. 

 
3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
Предметна добра морају бити нова, морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним 
у конкурсној документацији и упакована у оригиналној амбалажи на начин који је прописан 
за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења 
при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

Гарантни рок: минимални гарантни рок за испоручено добро је 24 месеца од дана испоруке 
добара. 
3.3. Рок за испоруку добара: 
Рок за испоруку добара по свим партијама, осим за партију 9 је максимално 90 дана од 
дана добијања ППОПДВ потврде. Рок испоруке за партију 9 је максимум 120 дана од дана 
добијања ППОПДВ потврде. 

 
3.4. Место испоруке добара 
Место испоруке добара из предмета набавке је: 

- Универзитет уметности у Београду, Косанчићев венац 29, Београд (Факултет музичке 
уметности у Београду, Краља Милана 50, 11000 Београд) 

- Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад; 
- Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, ул. Јована Цвијића бб 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
4.1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75 став 1 
Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати: 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75 Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(члан 75 став 1 тачка 1) Закона); 
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 (члан 75 став 1 тачка 2) Закона); 

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 (члан 
75 став 1 тачка 4) Закона); 

 
4.1.2. Наручилац  је  прописао  додатне  услове  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке, 
дефинисане чланом 76. Закона. 

Партија 9: 
Услов бр. 1 – пословни капацитет; да је Добављач у претходне три године од момента 

објављивања Позива испоручио минимум три клавира. 
Доказ: Потврда на меморандуму Добављача и фактура или  уговор о испорученом 

добру.  
Услов бр. 2 – Добављач  је овлашћени дистрибутер и сервисни партнер за Србију 
Доказ:  потврда  или  изјава  на  меморандуму  произвођача  опреме  да  је Добављач

овлашћени дистрибутер и сервисни партнер за Србију. У случају да ова потврда може да 
буде подељена на продају и сервис Наручилац прихвата и све потврде засебно за продају и 
сервис. 
 

4.1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
4.1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно. 

 
4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, у складу са чланом 77 став 4 Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу 4 одељак 3.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. Ако је понуђач доставио горе наведену изјаву (из члана 77 став 
4 Закона), Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда
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оцењена као најповољнија затражити да достави копију захтеваних доказа о испуњености 
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. Наручилац може да затражи доказе и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да 
од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача 
поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог Наручиоца (члан 
79 став 2 Закона). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 
уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу 4 одељак 3.), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из члана 75 став 1 тачка 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

 
2) Услов из члана 75 став 1 тачка 2) Закона – Доказ: 
Правна лица: 
1. Извод из казнене евиденције односно уверење 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; 

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). 

 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
3) Услов из члана 75 став 1 тачка 4) Закона – 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 
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изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. 

 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

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

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тачке 1) до 4). 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона. 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (члан 75 став 2 Закона, Изјава о поштовању обавеза из члана 75 
Став 2 Закона о јавним набавкама у конкурсној документацији). Уколико понуду подноси 
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 
је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као прихватљива, да достави 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 на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

Имајући у виду чињеницу да се од 1. септембра 2013. године, примењује Правилник о 
садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 
понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача 
нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за 
учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери 
да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди 
јасно навести да се налазе у регистру понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није уздата на српском језику, мора 
бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача. 

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. 

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. 
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4.3. OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

У  складу  са  чланом  77  став  4  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач    у  отвореном  поступку  јавне 
набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital 
competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged    society”    (DEMUSIS)    број    598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP;    по 
партијама 1 – 19, ЈН бр. 2/2019, испуњава услове из члана 75 Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар (члан 75 став 1 тачка 1) Закона); 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 (члан 75 став 1 тачка 2) Закона); 

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) (члан 75 став 1 тачка 4) Закона); 

 
 
 
 
 
 

Место:  
Датум:  

Понуђач: 
   

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
У складу са чланом 77 став 4 Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
Подизвођач    у отвореном поступку јавне 
набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital 
competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged    society”    (DEMUSIS)    број    598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP;    по 
партијама 1 – 19, ЈН бр. 2/2019, испуњава услове из члана 75 Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар (члан 75 став 1 тачка 1) Закона); 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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 (члан 75 став 1 тачка 2) Закона); 

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) (члан 75 став 1 тачка 4) Закона); 

 
 
 
Место:  
Датум:  

Подизвођач: 
   

 
 
 
 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи 
податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се 
спроводи поступак јавне набавке. 

 
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ 

 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Наручилац је за одређене ставке из 

спецификације дао oбјашњења на енглеском језику у складу са чланом 17 став 2 Закона о 
јавним набавкама, и у складу са тим Наручилац је дао могућност да понуђач поднесе понуду 
на страном језику – Енглеском језику приликом навођења ставки из спецификације, а све у 
складу са чланом 18 став 1 и 2 Закона о јавним набавкама. 

 
5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из 

Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана 
или написана необрисивим мастилом  и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

У складу  Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС“, број 41/2019) приликом сачињавања понуде употреба печата није 
обавезна, односно понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуде употребљавају 
печат. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део Конкурсне документације. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом. 
Понуде са припадајућом документацијом се подносе у затвореној коверти или кутији 

на адресу наручиоца – Универзитет уметности у Београду, Косанчићев венац 29, Београд, са 
обавезном назнаком на коверти на чијој је на предњој страни написан текст: „Понуда за јавну 
набавку добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital 
competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged    society”    (DEMUSIS)    број    598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP;    по 
партијама 1 – 19, за Партију    ;   ЈН бр. 2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“, поштом или лично 

http://www.ujn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/Pravilnik-dopuna.pdf
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преко писарнице (канцеларија број 36, спрат 1.). 
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона као и 

име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини 
коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих 
учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и презиме лица за контакт. 

 
Рок за подношење понуде је 29. јул 2019. године до 10:00 часова. Уколико рок за 

подношење понуда истиче на дан који је нерадни или дан државног празника, као последњи 
дан рока за подношење понуда сматраће се први наредни радни дан, до 10:00 часова. 

 
Време и место отварања понуда: у просторијама Наручиоца, дана 29. јула  2019. 

године са почетком у 11:00 часова. 
Уколико рок за подношење понуда истиче на дан који је нерадни или дан државног 

празника, отварање понуда ће се обавити, први наредни радни дан, са почетком у 11:00 
часова. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. 

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању 
понуда. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено 
овлашћење (потписано и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 

Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и 
потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача  подноси 
заједничку понуду, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача – члана 
групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем. Ако понуђач учествује са подизвођачем, обрасце попуњава, 
оверава и потписује овлашћено лице понуђача. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни конкурсну 
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је 
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију. 

 
5.2.1. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ 

 
Поред доказа о испуњавању обавезних услова, понуђач је у поступку јавне 

набавке дужан да достави: 
 
1. Образац понуде за све партије попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне 

документације, потписан; 
2. Доказе о испуњености услова из члана 75 Закона, наведене у Упутству како се доказује 

испуњеност услова; 
3. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача; 
4. Модел уговора за све партије за које подноси понуду – Понуђач ће модел уговора 

попунити у складу са понудом и потписати, чиме потврђује да је сагласан са предлогом 
модела уговора; 

5. Образац структуре цене са упутством како да се попуни, попуњен и потписан; 
6. Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписан, дат под пуном 



Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке 2/2019, страна 140 од 258 

 

 

материјалном и кривичном одговорношћу; 
7. Образац изјаве у складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама који мора 

бити потписан, дат под пуном материјалном и кривичном одговорношћу; 
8. Образац трошкова припремања понуда – може да поднесе уз понуду. 
9. Образац – списак референтних купаца (за партију 9) 
10. Образац – потврда о референтним набавкама (за партију 9) 
11. Сва документа која су потребна, а која су тражена у конкурсној документацији 

 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и  потписивати 
обрасце дате у конкурсној документацији – нe односи се  на обрасце  који  подразумевају  
давање  изјава  под  материјалном  и  кривичном одговорношћу. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце 
дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
5.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка је подељена у 19 партија и то на следећи начин: 
1 – 11  Универзитет уметности у Београду, Косанчићев венац 29 

12 – 14 Универзитет у Новом Саду, ул. др Зорана Ђинђића бр. 1 
15 – 19 Универзитет у Крагујевцу, ул. Јована Цвијића бб 

 
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 
5.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ 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. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку ЈН бр. 2/2019– НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за јавну набавку ЈН бр. 2/2019– НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Опозив понуде за јавну набавку ЈН бр. 2/2019– НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН бр. 2/2019– 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 адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 
5.6. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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 
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заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

 
5.7. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

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 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

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. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност 
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 
тог подизвођача. 

 
5.8. 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 став 4 тачке 1) до 2) Закона и то 
податке о: 

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе 

понуђача, а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 
потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом у делу 5.2, у оквиру поглавља 5. 
УПУТСТВА ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

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 
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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. 
 

5.9. НАЧИН   И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ   РОК,   РОК   ВАЖЕЊА 
ПОНУДЕ И ДРУГО 

 
5.9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног 

пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана 
уредно примљеног рачуна за испоручено добро (од стране наручиоца). 

Наручилац ће плаћање извршити по пријему исправне фактуре (рачуна), а по извршеној 
примопредаји предмета набавке, у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу 
уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Авансно плаћање није дозвољено. 

 
5.9.2.Захтеви у погледу места и рока испоруке 

 
Место испоруке: 
Универзитет уметности у Београду Београд, Косанчићев венац 29 
( Факултет музичке уметности у Београду, Краља Милана 50) 
Универзитет у Новом Саду Нови Сад, ул. др Зорана Ђинђића бр. 1 
Универзитет у Крагујевцу Крагујевац, ул. Јована Цвијића бб 
 
Рок за испоруку добара: Испоручилац се обавезује да испоручи сва предметна добра, 
осим за партију 9, максимално 90 дана од дана добијања ППОПДВ потврде. Рок испоруке 
за партију 9 је максимално 120 дана од дана добијања ППОПДВ потврде. 

 
5.9.3.Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок: минимални гарантни рок за испоручено добро је 24 месеца од дана 

испоруке добара. 
 

5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана од 

дана отварања понуда. 
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
5.9.5.Захтев у погледу прекорачења рока испоруке 
Ако Понуђач прекорачи рок испоруке, својом кривицом, дужан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности 
уговорене испоруке, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% 
укупно уговорене цене. 

Уговорна казна се наплаћује књижним одобрењем које је Понуђач дужан да наведе у 
фактури. 

5.9.6.Захтев у погледу немогућности испоруке понуђеног добра 
Ако је Понуђач онемогућен да испоручи добро – опрему у складу са понудом коју је 

дао при достављању понуде о томе у што краћем року мора да обавести Наручиоца, а 
најкасније пре истека рока тј. последњег дана рока за испоруку добара. У том случају уз 
обевештење мора да достави потврду - писмо вендора на меморандуму вендора где нас исти 
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обавештава да је из техничко / технолошких или неког другог разлога онемогућен да изврши 
испоруку истог те да понуди предлог одговарајуће опреме која је прихватљива Наручиоцу уз 
његову претходну сагласност. У случају кашњења без обзира на предмет добра Наручилац ће 
обрачунавати пенале без могућности пролонгирања рока. 

Наручилац у овом случају не може да сноси било какве трошкове због кашњења у 
испоруци те они падају на терет понуђача и зарачунавају се у складу са казненом политиком 
у уговору. Наручилац захтева да у случају да имају сазнања да нека опрема излази из 
производње тј. да је END OF LIFE о истој обавести Наручиоца у што краћем року тј. ако су 
рокови за измену кратки ту опрему ни не нуди већ одговарајућу у складу са спецификацијом. 

 
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 

 
Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19 Закона, мора бити исказана у 

динарима. 
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. 

Осим вредности добра, цена обухвата и трошкове транспорта, утовара, истовара, 
паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или губитак 
добра. 

Ако  је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у 
складу са чланом 92. Закона. 

Образац  структуре  цене  са  упутством  како  да  се  попуни  понуђачи  попуњавају  у 
складу са упутством датим у конкурсној документацији. 

 
5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Понуђач је, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, обавезан да достави: 

 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије 
– Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу Бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Бланко сопствена меница за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење 
посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити Бланко сопствену меницу за добро 
извршење посла у случају да понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета Бланко сопствена меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Предајом менице, изабрани понуђач се обавезује да наручиоцу преда копију 
картона са депонованим потписом овлашћеног лица понуђача, овлашћење за наручиоца да 
меницу може попунити у складу са уговором, и копију захтева испоручиоца за регистрацију 
менице у Регистру меница Народне Банке Србије и овлашћења, који је оверен од стране 
пословне банке изабраног понуђача. 

 
Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то бланко 
сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року. Изабрани понуђач се обавезује да 
у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу Бланко сопствену меницу 
за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у 
висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења мора бити 5 (пет) дана 
дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за 
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отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 
гарантном року. Понуђач уз меницу мора да достави оригинал или копију Захтева за 
регистрацију менице, копију депо картона и копију ОП обрасца. 

 
 

5.12. ЗАШТИТА ПОДАТАКА 
 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације 
која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну 
тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о 
поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 
мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 

 
5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште (имејл ana.petrovic@fmu.bg.ac.rs /први контакт/ или  
marija.nikolic@arts.bg.ac.rs /други контакт/) или факсом на број 011/2643598 (први контакт) 
011/2629785 (други контакт) затражити 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-ОП бр. 2/2019“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. Закона. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна 
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
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Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, 
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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. 
 

5.15. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ УКОЛИКО СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ НА СПИСКУ 
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ (Члан 82 Закона) 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из члана 23 и 25 Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио  неистините  податке  у понуди  или  без  оправданих  разлога  одбио  да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно  корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року;  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата  на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима 
о јавним набавкама 

 
 

5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“.. 

Избор   између   достављених   благовремених   и   прихватљивих   понуда   применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда само и искључиво на 
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основу  тога  колика  је  укупна  понуђена  цена  без  ПДВ-а  из  Обрасца  структуре  цене  са 
упутством како да се попуни. 

 
 

5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 

Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор ће 
се доделити понуђачу који у својој понуди наведе дужи гарантни рок. 

У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом и 
истим понуђеним гарантним роком, уговор ће се доделити понуђачу који у својој понуди 
наведе краћи рок испоруке. 

У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом, истим 
понуђеним гарантним роком и истим роком испоруке, уговор ће се доделити понуђачу који у 
својој понуди наведе дужи рок плаћања. 

У случају да наручилац прими две или више понуда са истом понуђеном ценом, истим 
гарантним роком, истим роком испоруке и истим роком плаћања, уговор ће се доделити 
путем жребања. 

 
5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Изјава о 
поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона о јавним набавкама). 

 
5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

5.20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 

I Понуда ће бити одбијена: 
1) Уколико није прихватљива 
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних  недостатака,  која  је  одговарајућа,   која  не  ограничава  нити  условљава  права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. 

Битни недостаци понуде су: 
а) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
б) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
в) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
г) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
д) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове из техничке спецификације. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
2) У случају да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми 

конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице наступи 
као понуђач или као подизвођач понуђача, или сарађује са понуђачима или подизвођачима 
приликом припремања понуде 

 
3) Ако понуђач који је самостално поднео понуду истовремено учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, или исто лице учествује у више заједничких 
понуда. У овом случају Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој 
забрани. 

 
II Понуда може бити одбијена: 
1) због неуобичајено ниске цене. 
2) ако Наручилац поседује правноснажну судску одлуку или коначну одлуку 

другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

3) Уколико Наручилац поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

а) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
б) учинио повреду конкуренције; 
в)  доставио  неистините  податке  у  понуди  или  без  оправданих  разлога  одбио  да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
г) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 
4) Уколико Наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на 
исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

 
5.21. ДОНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

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

Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правнобранилац и 
грађански надзорник. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на  
ana.petrovic@fmu.bg.ac.rs (први контакт) marija.nikolic@arts.bg.ac.rs (други контакт) или 
факсом на број 011/2643598 (први контакт) 011/2629785 (други контакт) или препорученом 
пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка  јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке тако што објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана 
пријема захтева за заштиту права. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се  сматрати  благовременим 

mailto:ana.petrovic@fmu.bg.ac.rs
mailto:marija.nikolic@arts.bg.ac.rs


Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација страна 149 од 258 

 

 

 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио. 

У случају подношења захтева за заштиту права не долази до застоја рока за подношење 
понуда. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, 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 захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, 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. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 120.000 динара на следећи начин: 

• сврха плаћања: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, 
• корисник (прималац): Буџет Републике Србије; 
• шифра плаћања: 153 или 253; 
• број жиро рачуна: 840-30678845-06; 
• позив на број: број или ознака јавне набавке. 

 
5.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није 

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 
сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у 
овом случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети 
одлуку о додели уговора. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 1 
– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 

– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 
and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 

engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 
бр. 2/2019) 

 
Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 

Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
• ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

• ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 1 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од_____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од   _____ дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је  _____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

 
 
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лиц
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills 
of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) 

број 598825-EPP-1- 2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр.: 2/2019 
 

Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у 
отвореном поступку јавне набавке, ЈН бр: 2/2019. 

 
Р. бр. 
пози- 
ције 

 
 

Прoизвoд 

 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
Техничка 

спецификација 
понуђеног 

добра 

 
Кoли- 
чинa 
(ком) 

 
Једини- 
чна цена 
без ПДВ- 

а 

Једини 
чна 
цена 
са 
ПДВ- 

ом 

Укуп 
на 

цена 
без 

ПДВ- 
а 

Износ 
ПДВ-а 

на 
укупн 
у цену 

Укупн 
а цена 

са 
ПДВ- 

ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 

1 

Лаптоп 
рачунар 
LENOVO 
Yoga 730- 
13IKB - 
81CT0079YA 
Intel® Core™ 
i5 8250U do 
3.4GHz, 13.3", 
256GB SSD, 
8GB, Intel 
UHD 620 или 
одговарајући 

   
 
 
 
 

1 

     

 
 
 

2 

Лаптоп 
рачунар 
Lenovo - 
330S-15IKB 
15.6" Laptop - 
Intel Core i5 - 
8GB Memory 
- 1TB Hard 

   
 
 

2 

     

 

 Drive - 
Platinum Gray 
или 
одговарајући 

        

 
 
 
 
 

3 

Таблет 
рачунар 
MICROSOFT 
SURFACE 
PRO 6 12.3" 
MULTI- 
TOUCH I5- 
8250U 8GB 
128GB SSD 
W10 - 
PLATINUM 
или 
одговарајући 

   
 
 
 
 

1 
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4 

Оловка за 
таблет рачунар 
MICROSOFT 
SURFACE 
PEN (2017, 
PLATINUM) 
или 
одговарајући 

   
 
 

1 

     

 
 

5 

A3 дигитална 
фотокопир 
машина Canon 
iR2520, 
network 
256MB или 
одговарајући 

   
 

1 

     

 
 

6 

А3 Скенер 
Mustek 
ScanExpress 
2400S flatbed, 
Color CIS 
2400dpi или 
одговарајући 

   
 

1 

     

 
 
 

7 

A4 скенер 
Epson 
Perfection 
V370, Photo 
Flatbed 
4800x9600dpi 
35mm 
negatives или 
одговарајући 

   
 
 

1 

     

 
 

8 

Меморијска 
картица 
KINGSTON 
Canvas Select 
MicroSDHC 
32GB + 

   
 

3 

     

 

 Adapter class 
10 UHS-I - 
SDCS/32GB 
microSD, 
32GB, UHS U1 
или 
одговарајућа 

        

 
9 

Пројектор 
ACER 
X1223H или 
одговарајући 

   
1 

     

 

10 

Платно за 
пројектор 
ALPHA  
022474 AB или 
одговарајуће 

   

1 

     

 
 

11 

Презентер 
LOGITECH 
R400 
WIRELESS 
или 
одговарајући 

   
 

1 

     



Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација страна 154 од 258 

 

 

 
 
 

12 

Звучници за 
компјутер 
BOSE 
Companion 2 
Series III 
multimedia 
speaker system 
2.0 или 
одговарајући 

   
 
 

1 

     

 
 
 

13 

Екстерни хард 
диск Western 
Digital 1TB 
2.5", USB 3.0, 
Elements - 
WDBUZG0010 
BBK-WESN 
1TB, 2.5", USB 
3.0 или 
одговарајући 

   
 
 

10 

     

 
 

14 

Ласерски 
штампач HP 
LaserJet Laser 
printer Pro 
MFP M227fdn 
или 
одговарајући 

   
 

7 

     

 
 

15 

Ласерски 
штампач HP 
LaserJet Pro 
MFP M227sdn 
(G3Q74A) или 
одговарајући 

   
 

2 

     

 

 
 
 

16 

Ласерски 
штампач у 
боји HP Color 
LaserJet 
Enterprise 
M553dn 
(B5L25A) или 
одговарајући 

   
 
 

1 

     

 
 

17 

Камкордер full 
HD SONY 
HDR-CX240E, 
lithium-ion 
battery, или 
одговарајући 

   
 

3 

     

18 Звучна карта тип 
1 - Asus Essence 
STX II 7.1 Sound 
Card или 
одговарајућа 

  1      

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 
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Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе 
понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. У 
колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. У 
колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. У ред 
Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 

 
 

 
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 2 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

самостално 
као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 2 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од _____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  ______  дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је   _____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

 
• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
 

 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА 
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за 
потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and 
entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally 
more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 2018-1-RS-

EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 
 

Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац 
структуре цене у отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

1 

Десктоп рачунар 
Apple - iMac 27”, 
Radeon Pro 570 w 
16GB,3.8 GHz, i5 
quad-core, 16GB, 
2TB Fusion Drive 
или одговарајући 

   
 

2 

     

 
 
 

2 

Таблет рачунар 
Apple iPad Pro 
3rd generation 
(12.9-inch, Wi-Fi, 
64GB) - Space 
Gray (Latest 
Model) или 
одговарајући 

   
 
 

1 

     

 

 
 
 

3 

Тастатура за 
таблет рачунар 
Apple Smart 
Keyboard Folio 
(for iPad Pro 
12.9-inch, 3rd 
Generation, US 
English) или 
одговарајућа 

   
 
 

1 

     

 

4 

Оловка за таблет 
рачунар Apple 
Pencil (2nd 
generation) или 
одговарајућа 

   

1 

     

Укупна цена без ПДВ-а  
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Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача 
мора да попуни и потпише, уколико наступа самостално или са 
подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити и потписати образац понуде уз приложено 
овлашћење које потписују сви понуђачи из групе понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног 
добра. У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без 
ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без 
ПДВ – а. У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 

 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 



Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација страна 162 од 258 

 

 

 
 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 3 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 3 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од _____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од   90  дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је   _____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

 
• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
 
 
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И 
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за 
потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and 
entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally 
more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 2018-1-RS-

EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 
 

Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац 
структуре цене у отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 

 
 

Р. бр. 
пози- 
ције 

 
 
 

Прoизвoд 

 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

Кoл 
и- 

чин 
a 

(ко 
м) 

Једин 
и-чна 
цена 
без 

ПДВ- 
а 

 
Једини 

чна 
цена са 
ПДВ- 

ом 

Укуп 
на 

цена 
без 

ПДВ- 
а 

Изно 
с 

ПДВ 
-а на 
укуп 
ну 

цену 

Укуп 
на 

цена 
са 

ПДВ- 
ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1 

Радна станица 
тип 1 DELL 
Vostro 3670 MT 
или одговарајућа 

   
12 

     

 
 
 

2 

Радна станица 
тип 2 Dell Vostro 
3670, Intel Core 
i7-8700 3.2GHz, 
8GB, 1TB HDD, 
Intel HD 
Graphics, 
DVDRW, Win 10 
Pro (DES06362) 
или одговарајућа 

   
 
 

2 

     

 
 

3 

Радна станица 
тип 3 - DELL 
OptiPlex 3060 
SF i3-8100 4GB 
128GB SSD 
DVDRW 
Win10Pro64bit 

   
 

5 

     

 

 или 
одговарајућа 

        

 
4 

Монитор тип 1 
- DELL 27" 
SE2719H или 
одговарајући 

   
11 

     

 

5 

Монитор тип 2 
- Dell 
UltraSharp 27’’ 
U2715H или 
одговарајући 

   
 

3 
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6 

Монитор тип 
3 - Dell DELL 
21.5" 
SE2216H или 
одговарајући 

   
 

5 

     

 

7 

Лаптоп рачунар 
тип 1 - DELL 
G3 15 (3579), 
15.6" или 
одговарајући 

   
 

8 

     

 
8 

Лаптоп рачунар 
тип 2 или 
одговарајући 

   
1 

     

 
 

9 

Меморија тип 
1 - DELL 
OEM DIMM 
DDR4 8GB 
2666MHz 
DELL Vostro 
3670 
compatible или 
одговарајућа 

   
 

2 

     

 
 
 

10 

Хард диск тип 
1 - DELL OEM 
2TB 3.5" NLSAS 
6Gbps 7.2k Hot 
Plug Fully 
Assembled Kit 
11G или 
одговарајући 

   
 
 

2 

     

 

11 

Хард диск тип 
2 - DELL OEM 
1TB 3.5" SATA 
6Gbps 7.2k или 
одговарајући 

   
 

10 

     

 
12 

Хард диск тип 
3 - DELL OEM 
2TB 3.5" SATA 
6Gbps 7.2k или 

   
2 

     

 

 одговарајући         

 

13 

SSD тип 1 - 
DELL OEM - 
512GB M.2 SSD 
2280 PCIe или 
одговарајући 

   
 

2 

     

 

14 

Графичка карта 
тип 1 - nVidia 
GeForce GTX 
1050 Ti или 
одговарајућа 

   
 

1 

     

 
15 

Blu ray снимач 
тип 1 или 
одговарајући 

   
1 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  
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Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача 
мора да попуни и потпише, уколико наступа самостално или са 
подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити и потписати образац понуде уз приложено 
овлашћење које потписују сви понуђачи из групе понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 

 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 4 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 4 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од_____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  _____ дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је  ____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

 
• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
 
 
 
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И 
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за 
потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and 
entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally 
more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 2018-1-RS-

EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 
 

Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац 
структуре цене у отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 
Свич TP-Link 
TL-SG1016D - 16 
port  или 
одговарајући 

   
2 

     

 
2 

УПС  19” rack 
EAST 
1000VA/800W 
или одговарајуће 

   
2 

     

 
 

3 

Свич MikroTik 
CRS212-1G-10S- 
1S+IN Fiber optic 
network 12- 
port 1GB или 
одговарајући 

   
 

1 

     

4 
Patch panel 24 
ports 19"/1U или 
одговарајући 

  
1 

     

5 
Fiber optic patch 
panel 19"/1U with 
12 slots или 

  
1 

     

 

 одговарајући         
 

6 
Рутер MikroTik 
RB3011UiAS-RM 
router или 
одговарајући 

   
1 

     

 
7 

Разводни PDU 
панел 220V PDU 
panel 19"/1U with 
8 slots 

   
2 

     

 
8 

42U/19" рек 
орман стојећи 
Netiks A28842 
или одговарајући 

   
1 
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9 
120 метара UTP 
кабла cat 6 или 
одговарајући 

  
1 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача 
мора да попуни и потпише, уколико наступа самостално или са 
подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити и потписати образац понуде уз приложено 
овлашћење које потписују сви понуђачи из групе понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног 
добра. У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без 
ПДВ –а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9.  
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 5 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 5 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од _____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од _____ дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је ____месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

 
• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И 
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за 
потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and 
entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally 
more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 2018-1-RS-

EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 
 

Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац 
структуре цене у отвореном поступку јавне набавке,  ЈН БР.2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Слушалице 
Presonus HD7A 
или одговарајуће 

  
18 

     

2 
Звучна карта 
Steinberg UR12 
или одговарајућа 

  
10 

     

 
3 

Мобилни 
монитори - 
Yamaha DBR10 
или одговарајући 

   
2 

     

 

4 

Метални сталци 
за звучнике 
Adam Hall SPS 
023 Black или 
одговарајући 

   

2 

     

 
5 

5 -полни Миди 
кабл из BULK 
серије са 
заливеним DIN 

   
17 

     

 

 конекторима 
дужине 3m, Proel 
BULK410LU3 
или одговарајући 

        

 
 
 

6 

Статив за фотоа 
парате и камере 
са тространо 
покретном 
главом и 
плочицом, са 
торбом,  HAM 
A Star 61 или 
одговарајући 

   
 
 

6 
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Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 
НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да 
попуни и потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити и потписати образац понуде уз приложено овлашћење 
које потписују сви понуђачи из групе понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног 
добра. У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без 
ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без 
ПДВ – а. У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 

 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 6 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 6 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од ____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  ______ дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра  je____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

 
 
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 
2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр.2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у отвореном поступку 
јавне набавке,  ЈН бр.2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 
Звучна картица 
Apogee Ensemble 
Thunderbolt2 или 
одговарајућа 

   
1 

     

2 
Микрофон AKG 
C 3000 или 
одговарајући 

  
2 

     

 
3 

Дигитални аудио 
снимач Zoom H6 
или одговарајући 

   
1 

     

 
4 

Дигитални аудио 
снимач Zoom 
H4n или 
одговарајући 

   
1 

     

5 
Дигитални аудио 
снимач Н1 или 
одговарајући 

  
4 

     

6 Звучни систем   2      
 

 Turbosound 
iNSPIRE iP1000 
или одговарајући 

        

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
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НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе 
понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 7 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 7 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  _____  дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је _____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

 
• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

 
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 
2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у отвореном поступку 
јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Слушалице AKG 
K 240 MKII или 
одговарајуће 

  
5 

     

 
2 

Аудио интерфејс 
Focusrite Scarlett 
2i2 (2nd Gen) или 
одговарајући 

   
1 

     

3 
Миксета - Mackie 
1642 vlz4 или 
одговарајућа 

  
1 

     

4 
Звучна карта 
tascam US 4X4 
или одговарајућа 

  
1 

     

 
5 

Звучници Focal 
shape twin или 
одговарајући 

   
2 

     

 
6 

Метални сталци 
за звучнике JBS 
AUDIO STD-80 
или одговарајући 

   
2 

     

 

 
 

7 

Миди 
клавијатура- 
Novation 
Launchkey 25 
Mk2 или 
одговарајућа 

   
 

13 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
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Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе 
понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 



Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација страна 187 од 258 

 

 

 
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 8 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 8 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од ______дана од 
дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено 

  
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  _____ дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је  _____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

 
 
 
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-
1- 2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у 
отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 

 
 
 
Р. бр. 
пози- 
ције 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

1 

Televic 
Conference 
system или 
одговарају 

ћи 

   
 

1 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни 
и потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 
потписати образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из 
групе понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
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У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 9 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 9 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од ______дана од 
дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено 

  
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од   120  дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је  ____ (минимум 24 
месеца) од дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

 
 
НАПОМЕНА: Због специфичности опреме која је предмет набавке (инструменти), Продавац 
је обавезан да, на захтев Купца и под његовим условима, омогући Купцу увид и избор 
инструмената директно у дистрибутивном центру у Европи из кога се конкретан 
инструмент купује. Трошкове пута и смештаја сноси Купац. 

 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 
2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у отвореном поступку 
јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 

Клавинова 
Yamaha YDP- 
143 Black или 
одговарајућа 

   

1 

     

 
 

2 

Електрични 
клавир 
Yamaha CLP- 
695GP 
polished ebony 
или 

   
 

1 

     

 

 одговарајући         
 
 

3 

Концертни 
клавир 
Yamaha C7X 
Grand Piano 
или 
одговарајућ

 

   
 

1 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Место и датум  Понуђач 
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Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе 
понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 10 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 10 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од______дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од   _____ дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је ____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

 
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 
2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у отвореном поступку 
јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

1 

Програмски 
пакет за обраду 
звука Steinberg 
Cubase pro 10 ee 
(educational 
edition) software - 
или одговарајући 

   
 

15 

     

 
 

2 

Банка звука 
Native 
instruments 
KOMPLETE 10 
ULTIMATE  или 
одговарајуће 

   
 

1 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 
понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе понуђача 
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Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 11 
 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

 
Пословно име: 
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Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 

 

 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 
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 поверити 
подизвођачу: 

 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

1) ЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 11 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  _____  дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је   ______ месеца/и 
од дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
 колико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

 колико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

 цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

 
• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
 
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 

  дана од дана отварања понуда 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И 
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ- 

 
У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за 

потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and 
entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally 
more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 2018-1-RS-

EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 
 

Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац 
структуре цене у отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

1 

Програмски 
пакет Sibelius 
Ultimate 
software 
education 
version или 
одговарајући 

   
 
 
15 

     

 
 
 

2 

Програмски 
пакет Finale 
v26 software - 
educational 
version или 
одговарајући 

   
 

15 

     

 
 

3 

Програмски 
пакет Logic 
Pro X или 
одговарајући 

   

1 

     

 

4 
Програмски 
пакет Pro 
Tools или 
одговарајући 

   
1 
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5 

Програмски 
пакет Ableton 
Live 10 Suite 
Music 
Production and 
Creation 
Software 
educational 
или 
одговарајући 

   
 
 
 
1 

     

6 Plug in Finale   1      
 

 TGTools  или 
одговарајући 

        

 
 

7 

Garritan 
Personal 
Orchestra 5 
software или 
одговарајући 

   
 
1 

     

 

8 
Garritan Jazz 
and Big Band 3 
или 
одговарајући 

   
1 

     

 
9 

Лиценца Ircam 
Academic или 
одговарајућa 

   
1 

     

 
 

10 

Претплата за 
годину дана 
Grove Music 
online или 
одговарајућa 

   
 
1 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 
НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да 
попуни и потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити и потписати образац понуде уз приложено овлашћење 
које потписују сви понуђачи из групе понуђача 
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Упутство како да се понуни табела. 
 

У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 12 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 12 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од _____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  ______ дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је ____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

 
• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО 

ДА СЕ ПОПУНИ- 
У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 
2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у отвореном поступку 
јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 
Интерактивна 
табла IQ Board 
DVT 92" или 
одговарајућа 

   
3 

     

 
2 

Музички таблет 
PadMu, sheet 
music tablet, или 
одговарајући 

   
6 

     

3 Монитор тип 1 
или одговарајући 

  1      

4 Монитор тип 2   3      
5 Рачунар тип 1   3      
6 Рачунар тип 2   3      

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
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образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе 
понуђача 

 
 

Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 13 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 13 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од ____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од   ______  дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је ____месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

 
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills 
of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) 

број 598825-EPP-1- 2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 
 

Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у 
отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 

 
 
 

Р. бр. 
пози- 
ције 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цена 
без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 
Микрофон 

Neumann USM 69 
или одговарајући 

   
1 

     

 
 

2 

Микрофонски 
систем 

Sennheiser XSW- 
D PORTABLE 
ENG SET или 
одговарајући 

   
 

4 

     

 
 

3 

Микрофон 
Sennheiser XSW 

1-825 Dual E- 
Band Vocal или 

одговарајући 

   

3 

     

 

4 

Сет микрофона 
Schoeps CMC 64 
Stereo Set w/ 2x 
CMC6 Preamps & 
2x MK 4 Capsules 

   

1 

     

 

 или одговарајући         
 

5 

Микрофонско 
предпојачало 
AKG HM1000 

Hängevorrichtung 
или одговарајуће 

   

4 

     

 
6 

Микрофонска 
капсула AKG 

CK31 или 
одговарајућа 

   
4 

     

 
7 

Микрофонски 
статив  K&M 

210/9 или 
одговарајући 

   
10 

     



Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација страна 213 од 258 

 

 

 
8 

Звучник 
Neumann KH 310 

D left или 
одговарајући 

   
1 

     

 
9 

Звучник 
Neumann KH 310 

D right или 
одговарајући 

   
1 

     

 
 

10 

Двоканални 
стереолинк 

компресор Rupert 
Neve Designs 

Portico II Master 
Buss, или 

одговарајући 

   
 

1 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни 
и потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 
потписати образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из 
групе понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 14 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 14 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од _____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  _____ дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је_____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 



Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација страна 216 од 258 

 

 

 
• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

 
• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
 

 
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 
2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у отвореном поступку 
јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 
Пакет производа 
Kurzweil PC3 K8 
Bundle или 
одговарајући 

   
2 

     

2 
Kurzweil CC-1 
Expression Pedal 
или одговарајући 

   
3 

     

3 Kurzweil SPS 4-8 
или одговарајући 

  1      

 

4 

Konig & Meyer 
18860 
"SpiderPro" – 
Black или 
одговарајући 

   
 

2 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
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образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе 
понуђача 

 
 

Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 15 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 15 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од ______дана од 
дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено 

  
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од   ____  дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је _____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

 
• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-
EPP-1- 2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у 
отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 

 
 

Р. 
бр. 

пози 
-ције 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цена 
без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

1 

Лаптоп - 
MacBook Pro 
Pro 15" Touch 
Bar a Touch 
ID 2,3GHz 8-
core i9 
procesor 
512GB SSD 
или 
одговарајући 

   
 
 

2 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе 
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понуђача 
 

Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 16 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. /2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 16 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од _____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  _______ дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је_____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И 
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за 
потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and 
entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally 
more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 2018-1-RS-

EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 
 

Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац 
структуре цене у отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 

 
 

Р. 
бр. 

пози 
-ције 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цена 
без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 

1 

Лаптоп - OMEN 
by HP - 17-
an123nm - 
6WF42EA Intel® 
Core™ i7 8750H 
do 4.1GHz, 17.3", 
512GB SSD, 
16GB 

   
 
 
 
3 

     

 
 

2 

Монитор - LG 
LED 32UK550-B 
31.5", VA, 3840 x 
2160 4K UHD, 
4ms или 
одговарајући 

   
 
2 

     

 

 
 
 

3 

Мрежни рутер - 
D-LINK Wireless 
AC Unified 
Services VPN 
Router - DSR- 
1000AC Wireless, 
802.11 ac/a/b/g/n, 
do 1750Mbps, 4G 

   
 
 
2 

     

 
 
 

4 

Ласерски 
штампач и 
скенер 
(мултифункцијск 
и уређај) - HP 
Color LaserJet Pro 
MFP M477fdw - 
CF379A Laser, 
A4 

   
 
 
2 
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Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 
НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да 
попуни и потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити и потписати образац понуде уз приложено овлашћење 
које потписују сви понуђачи из групе понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног 
добра. У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без 
ПДВ – а 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 17 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 17 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од _____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  ______  дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је _____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

 
 
 
 
 

Место и датум: 
 

 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 
2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у отвореном поступку 
јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 
Р. 
б 
р. 
п 
оз 
и- 
ц 
иј 
е 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цен 
а без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 
Микрофон - 
Rode: NTG8 
Shotgun 

  
2 

     

 
 

2 

Пар микрофона - 
Neumann KM 184 
Stereo Set Small- 
diaphragm 
Cardioid 
Microphones 

   
 

1 

     

 
3 

Микрофон - 
Sennheiser E 845 
S Dynamic Vocal 
Microphone 

   
4 

     

 
4 

Слушалице - 
AKG K240 MKII 
headphones 

  
5 

     

 
5 

Дигитални 
судио миксер - 
Behringer X 32 
digital audio 
mixer with S16 
I/O Box 

   
1 

     

 

 mixer         
 

6 
Дигитални аудио 
снимач - Zoom 
H6 digital sound 
recorder 

   
3 

     

 
7 

Клавијатура - M- 
Audio Keystation 
88 MKII 

  
2 

     

 
8 

Native 
Instruments 
TRAKTOR 
KONTROL S8 

   
1 
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9 

Активни звучник 
са оригиналним 
троножним 
сталком - JBL 
PRX835 15" 
Three-Way Full- 
Range Main 
System with Wi- 
Fi and with JBL 
GAS ASSIST 
SPEAKER 
TRIPOD 

   
 
 
 

2 

     

 
 
 
 
 
 

10 

Активни 
нискофреквентни 
звучник са 
оригиналним 
носачем 
звучника - JBL 
PRX818XLF 18" 
Self-Powered 
Extended Low 
Frequency 
Subwoofer 
System with Wi- 
Fi and  with JBL 
GAS ASSIST 
SPEAKER POLE 

   
 
 
 
 

2 

     

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе 
понуђача 

 
 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. У 
колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. У 
колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. У ред 



Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација страна 230 од 258 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 18 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 

 

 



Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација страна 231 од 258 

 

 

 
 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 18 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од _____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од  _______  дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је ____месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

 
• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  
 

 
Место и датум: 

 
 

 
 

 
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ 
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-
EPP-1- 2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у 
отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 

 
 
 

Р. бр. 
пози- 
ције 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цена 
без 
ПД 
В-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 

ПД 
В-а 
на 

уку 
пну 
цен 

у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

1 

Дигитална 
камера - Mevo 
Plus Pro Bundle 
(Mevo Plus 
camera, Mevo 
Boost, Mevo 
Case, Mevo 
Stand) 

        

 
2 

Видео стриминг 
уређај - 
LiveStream 
Broadcaster Pro 

        

3 
Расветни пакет  - 
ARRI Softbank IV 
Plus Lighting Kit 

        

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 
 
 

Место и датум  
 

Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
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да Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 
образац понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе 
понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 19 

– ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 
– Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies 

and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН 

бр. 2/2019) 
 

Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP, ЈН бр. 2/2019, у свему према захтевима из конкурсне 
документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  
Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 
Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  
ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 
Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

  
Шифра делатности: Назив делатности: 

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Телефон:  
Овлашћено лице 
за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77.ЗЈН јавно доступни 
*(уколико се не достављају уз понуду, 
а ако се даје изјава не треба 
попуњавати): 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 

  самостално 
   као заједничка понуда групе понуђача: 

Скраћено пословно име (назив) члана 
групе понуђача: 

Место, општина и адреса седишта члана групе 
понуђача 

1.   

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

  као понуда са подизвођачем: 

 
Скраћено пословно име (назив) 
и место и адреса седишта 
подизвођача: 

Проценат укупне 
вредности 
набавке која ће се 
поверити 
подизвођачу: 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

1.   

 

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 
ПОНУДА (минимум 30 дана) 

 
 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 Партија 19 

Укупна цена без ПДВ-а: динара 

ПДВ: динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: динара 

 
Начин, услови и рок плаћања: 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање ће се извршити у року од _____дана од дана 
пријема исправно сачињеног рачуна за испоручено добро. 

 
Рок испоруке: 

Испоручилац се обавезује да испоручи предметно добро у 
року од   _______ дана. 
Рокови   се   рачунају   од   момента   доставе   потврде   о 
ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Гарантни рок: Гарантни рок за испоручена добра је _____ месеца/и од 
дана испоруке добара. 

 

НАПОМЕНА: 
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
сваком понуђачу из групе понуђача. 

  дана од дана отварања понуда 
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• Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део 

Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен и потписан Образац општи подаци о 
подизвођачима. 

• У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 
јавној набавци. 

• Образац понуде понуђач мора на предвиђеним местима да попуни и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.  

 
 

 
Место и датум: 

 
 

 
 

   
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ- 

У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 

musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 
2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP,  ЈН бр. 2/2019 

 
Понуђач:   
У складу са чланом 61 став 4 тачка 7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац структуре цене у отвореном поступку 
јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 

 
 

Р. 
бр. 

пози 
- 

ције 

 
 
 
 

Прoизвoд 

 
 
 

Пoнуђeно 
добро 

 
 
 

Техничка 
спецификација 

понуђеног добра 

 
Кo 
ли- 
чи 
нa 
(ко 
м) 

 
Једи 
ни- 
чна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

 
Једин 
ична 
цена 

са 
ПДВ- 

ом 

 
Уку 
пна 
цена 
без 

ПДВ 
-а 

Изн 
ос 
ПД 
В-а 
на 
уку 
пну 
цен 
у 

 
Уку 
пна 
цена 

са 
ПДВ 
-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 
vMix 4K Edition 
Live Production 
& Streaming 
Software 

   
1 

     

 
2 

Ableton Live 10 
Suite Music 
Production anad 
Creation 
Software 

   
1 

     

 
 

3 

Sibelius 
Perpetual 
License with 
PhotoScore, 
NotateMe & 
Audio Score 
Ultimate 

   
 

1 

     

 
 

4 

Native 
Instrumen
ts 
KOMPL
ETE 12 
ULTIMA
TE 
Collector’
s Edition 
Product 
box 

   
 

1 

     

 

Укупна цена без ПДВ-а  
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Укупан износ ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 

Место и датум  Понуђач 

Потпис овлашћеног лица 
 
 

НАПОМЕНА: Образац Структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни и 
потпише, уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
Образац структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 
понуде уз приложено овлашћење које потписују сви понуђачи из групе понуђача 

 
Упутство како да се понуни табела. 
У колону 3 понуђач уписује произвођача и модел добра које нуди. 
У колону 4 понуђач наводи техничку спецификацију понуђеног добра. 
У колону 6 понуђач уписује јединичну цену добара без ПДВ – а. 
У колону 7 понуђач уписује јединичну цену добара са ПДВ – ом. 
У колону 8 понуђач уписује цену за укупну количину добара без ПДВ – а. 
У колону 9 понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену. 
У колону 10 понуђач уписује цену за укупну количину добара са ПДВ – ом. 
У ред Укупна цена без ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 8. 
У ред Износ ПДВ-а понуђач уписује збир колоне 9. 
У ред Укупна цена са ПДВ-ом понуђач уписује збир колоне 10. 
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У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку Добра – опрема за потребе 

Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP по партијама 1-19, ЈН бр. 2/2019, објављеним на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца изјављујемо да понуду подносимо 
са чланом / члановима групе понуђача. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
1. НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум:   
ПОНУЂАЧ НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 
 

ОБРАЗАЦ – ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ 
ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Пуно пословно име:  
Скраћено пословно име:  
Правни облик:  

Место и адреса седишта: 
 

Матични број:  
ПИБ:  

Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Имена и одговарајуће професионалне 
квалификације лица која ће бити 
одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:  
Е – mail адреса:  

 

Пуно пословно име:  
Скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Место и адреса седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Имена и одговарајуће професионалне 
квалификације лица која ће бити 
одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:  
Е – mail адреса:  
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НАПОМЕНА: 

(потпис овлашћеног лица) 

• Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду 
подносе само они понуђачи који подносе заједничку понуду. 

• Ако  понуђач  не  наступа  у  заједничкој  понуди,  Образац  општи  подаци  о  сваком 
понуђачу из групе понуђача се не попуњава и не доставља уз понуду. 

• Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује 
понуђач–носилац посла, односно његово овлашћено лице. 

• Уколико  има  више  понуђача  у  групи  понуђача  Образац  општи  подаци  о  сваком 
понуђачу из групе понуђача се може умножити. 
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У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP по партијама 1-19, ЈН бр. 2/2019, објављеним на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, изјављујемо да понуду подносимо 
са подизвођачем/има. 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2 

ОБРАЗАЦ – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

Пуно пословно име:  
Скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Место и адреса седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Телефон:  
Е – mail адреса:  

 

Пуно пословно име:  
Скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Место и адреса седишта:  

Матични број:  
ПИБ:  
Назив банке и 
број рачуна: 

 
 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Телефон:  
Е – mail адреса:  
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Место и датум: 

 
 

 
 

НАПОМЕНА: 

 
 
   

 
ПОНУЂАЧ 

 
(потпис овлашћеног лица) 

• Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду 
подносе са подизвођачем. 

• Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не 
попуњава и не доставља уз понуду. 

• Образац  општи  подаци  о  подизвођачима  попуњава  и  потписује  понуђач,  односно 
његово овлашћено лице. 

• Уколико  има  више  подизвођача  Образац  општи  подаци  о  подизвођачу  се  може 
умножити. 
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8. МОДЕЛ УГОВОРА 

за јавну набавку Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital 
competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 

engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP по 
партијама 1-8 и 10-19; ЈН бр. 2/2019 

 
закључен дана * . године (*попуњава Наручилац приликом закључења 
уговора), у Београду, између: 

 
1.   Универзитет уметности у Београду , Косанчићев венац 29, ПИБ: 100062526 , МБ 

07003188, кога заступа проф. др ум. Милета Продановић, ректор (у даљем тексту: 
Наручилац 1), 

2.   Универзитет у Новом Саду, Др Зoрaнa Ђинђићa 1, ПИБ: 101636534, МБ: 08067066, кога 
заступа проф. др Дејан Јакшић, ректор (у даљем тексту: Наручилац 2), 

 
3.   Универзитет у Крагујевцу , ул. Јована Цвијића бб ПИБ: 101319321,  МБ: 07150393, кога 

заступа проф. др  Ненад Филиповић, ректор (у даљем тексту: Наручилац 3), 
и 

2.    
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из     ,  улица  _   број 
        , ПИБ   
функцију)     
Добављач) 

, МБ   , кога заступа (навести име и 
(у  даљем  тексту: 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
2. Групе понуђача коју чине: 

2.1    из  , 
(навести пословно име из извода АПР) 

ул.   бр  , и 
 

2.2    из  , 
(навести пословно име из извода АПР) 

ул.   бр  , 
 

(у даљем тексту: Добављач), а коју заступа  . 
(навести име и презиме) 

 

На   основу  Споразума   о   извршењу  јавне   набавке   број:  од 
  године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле 
да  заједнички  пуномоћник  групе  понуђача   буде     
директор   

(навести име и презиме) (навести скраћено пословно име из АПР) 
из    , ул.    бр.    који је овлашћен да 
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно 
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
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За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Добављач, као да је 
сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има из става 1 / и 2 / овог члана. 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 
124/12, 14/15 и 68/15), и подзаконских аката којима се уређује поступак јавних набавки, 
спровео отворени поступак јавне набавке, ЈН бр. 2/2019, чији је предмет набавка добара – 
Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and 
entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” 
(DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP по партијама 1-19; 
- да је Добављач доставио понуду број:   од   . године која 
у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог 
уговора и саставни је део уговора. 

Члан 1 
Предмет Уговора је набавка Добра – опрема за потребе Еразмус+  пројекта 

“Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in 
Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS- 
EPPКА2-CBHE-JP по партијама 1-19; за потребе Универзитета уметности у Београду, 
Универзитета у Новом Саду и Универзитета у Крагујевцу у свему према спецификацији 
Наручиоца и понуди Добављача број   од   . године. 
Предметна набавка је подељена по партијама за следеће партнере Универзитет уметности у 
Београду, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Крагујевцу. 

 
Члан 2 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију  1  Универзитет 
уметности у Београду – Рачунари и према за студентске пројекте и администрирање пројекта 
из  члана  1  Уговора  износи  укупно    
  са ПДВ-ом (20%). 

динара  без  ПДВ-а,  односно 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију  2  Универзитет 
уметности   у   Београду   –   Рачунари   за   студио   из   члана   1   Уговора   износи   укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију  3  Универзитет 
уметности  у  Београду  –  Рачунари  за  лабораторију;  из  члана  1  Уговора  износи  укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију  4  Универзитет 
уметности у Београду – Серверска и мрежна опрема из члана 1 Уговора износи укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију  5  Универзитет 
уметности у Београду – Аудио опрема за музичку лабораторију из члана 1 Уговора износи 

Члан   . 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 
 

(навести део предмета који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу   

(навести пословно име подизвођача) 
из   
чини   

, ул.  
% од укупно уговорене вредности. 

, бр.  , а што 
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укупно    
ом (20%). 

динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ- 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију  6  Универзитет 
уметности  у  Београду  –  Аудио  опрема  за  студио  из  члана  1  Уговора  износи  укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију  7  Универзитет 
уметности у Београду – Аудио опрема за студентске пројекте из члана 1 Уговора износи 
укупно    
ом (20%). 

динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ- 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију  8  Универзитет 
уметности  у  Београду  –  Конференцијски  систем  из  члана  1  Уговора  износи  укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 
 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију 10  Универзитет 
уметности у Београду – Програмски пакети за студио из члана 1 Уговора износи укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију 11  Универзитет 
уметности у Београду Програмски пакети за лабораторију из члана 1 Уговора износи укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара за Партију 12 Универзитет у 
Новом Саду - Рачунарска опрема; из члана 1 Уговора износи укупно   
динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара за Партију 13 Универзитет у 
Новом Саду - Аудио и видео опрема из члана 1 Уговора износи укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара за Партију 14 Универзитет у 
Новом Саду - Музички инструмента из члана 1 Уговора износи укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара за Партију 15 Универзитет у 
Крагујевцу Рачунари и рачунарска опрема за студио из члана 1 Уговора износи укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара за Партију 16 Универзитет у 
Крагујевцу Рачунари и рачунарска опрема за наставу из члана 1 Уговора износи укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара за Партију 17 Универзитет у 
Крагујевцу  –  Аудио  опрема  из  члана  1  Уговора  износи  укупно    
динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара за Партију 18 Универзитет у 
Крагујевцу – Видео опрема из члана 1 Уговора износи укупно   динара 
без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

Уговорне стране утврђују да укупна вредност добара за Партију 19 Универзитет у 
Крагујевцу – Програмски пакети из члана 1 Уговора износи укупно   
динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

(напомена : понуђачи попуњавају само Партије за коју дају понуду). 
 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене елемената на 
основу којих је одређена. 

Осим вредности добара, цена обухвата и трошкове транспорта, утовара, истовара, 
паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или губитак 
добара. 
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Финансијска средства обезбеђена из буџета Еразмус+ пројекта “Enhancing the 

digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for 
culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2- 
CBHE-JP. 

 
Члан 3 

Уговорне стране су сагласне да Наручилац изврши плаћање Добављачу у року од 
  дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра, налогом за 
плаћање у корист жиро рачуна Добављача бр  код  банке. 

 

Члан 4 
Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 1 у року од   

од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 
Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 2 у року од   

од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 
Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 3 у року од   

од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 
Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 4 у року од   

од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 
Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 5 у року од   

од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 
Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 6 у року од   

од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 
Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 7 у року од   

од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 
Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 8 у року од   

од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

 
дана 

дана 

дана 

дана 

дана 

дана 

дана 

дана 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 10 у року од    
дана од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 11 у року од    
дана од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 12 у року од    
дана од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 13 у року од    
дана од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 14 у року од    
дана од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 15 у року од    
дана од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 16 у року од    
дана од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 17 у року од    
дана од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 18 у року од    
дана од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 19 у року од    
дана од доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца. 

(напомена : понуђачи попуњавају само Партије за коју дају понуду). 
 

Члан 5 
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Добављач се обавезује да Наручиоцу, одмах по потписивању Уговора, достави 

предрачун са ценом опреме без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан износ набавке са 
ПДВ-ом. 

На основу предрачуна Наручилац ће извршити ослобађање од ПДВ-а у надлежном 
Министарству. Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО-ПДВ) 
Наручилац ће доставити изабраном понуђачу који након тога издаје фактуру у којој је 
исказана цена без ПДВ-а, са напоменом да је опрема ослобођена ПДВ-а у скалду са ППО- 
ПДВ обрасцем. Ослобађање од ПДВа ће се извршити у складу са Правилником о начину и 
поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног 
пореза (''Службени гласник РС'', број 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17) 

 
Наручилац ће извршити плаћање опреме Добављачу по окончању испоруке, у року од 

  дана од дана пријема фактуре, отпремнице и записника о примопредаји. 
 

Члан 6 
Уговорне стране су сагласне да је место испоруке добара/софтвера и услуге из члана 

1. и 2. уговора следеће: 
Р. бр. Назив наручиоца Адреса наручиоца 

1. Универзитет уметности у 
Београду (Факултет 
музичке уметности у 
Београду) 

Београд, Косанчићев венац 29 
(Београд, Краља Милана 50) 

3. Универзитет у Новом Саду Нови Сад, ул. др Зорана Ђинђића бр. 1 

4. Универзитет у Крагујевцу Крагујевац, ул. Јована Цвијића бб 

 

Члан 7 
Добављач је дужан да добра која су предмет уговора превезе транспортним 

средством, у одговарајућој амбалажи, ради обезбеђења квалитетне заштите добара с обзиром 
на њихова својства. 

Члан 8 
Наручилац се обавезује да преузме добра/услуге под условима из понуде и у 

количини предвиђеној овим Уговором. 
 
 

Члан 9 
Приликом преузимања добара саставља се „Записник о пријему добара/услуге“ који 

потписују овлашћена лица Наручиоца и Добављача. 
У случају да стварно стање примљених добара из члана 1. овог Уговора по садржају и 

квалитету не одговарају договореним условима из овог Уговора и техничкој спецификацији 
из конкурсне документације и понуде, Наручилац је дужан да рекламацију достави 
Добављачу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема рекламације. 

Отклањање недостатака мора бити извршено у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
рекламације. 

Члан 10. 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом пријема добара оцени да иста нису 

прописаног односно уговореног квалитета, овлашћен је да одбије пријем добара уз обавезу 
да писменим путем одмах обавести Добављача и захтева нову испоруку у истим количинама 
у року од осам дана, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати 
Добављачу. 
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У случају из претходног става, Добављач је дужан да у остављеном року испоручи 

Наручиоцу добра која су предмет уговора прописаног, односно уговореног квалитета. 
 

Члан 11 
Наручилац је дужан да Добављачу стави приговор на количину производа који се 

испоручују, одмах приликом преузимања производа. 
Сваки накнадни приговор Наручиоца сматраће се неблаговременим и неће 

обавезивати Добављача. 
 

УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 
 

Члан 12 
Ако Добављач прекорачи рок испоруке, својом кривицом, дужан је да за сваки дан 

закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5 % од укупне вредности 
уговорене испоруке, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% 
укупно уговорене цене. 

Члан 13 
Ако је Наручилац због закашњења Добављача у извршењу уговорених обавеза 

претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 14 
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу Бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла која представља средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Бланко сопствена меница за добро извршење посла се издаје у висини 10% од 
укупне вредности уговора, без ПДВ-a, у износу од    динара. Рок важења је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити средство 
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца. 
Наручилац се обавезује да меницу врати Добављачу по истеку наведеног рока. 

 
Члан 15 

Добављач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 
Наручиоцу Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року која 
представља средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Бланко сопствена меница за 
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, 
без ПДВ-a, у износу од          динара. Рок важења је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока тј. до 
  .године (уписује Наручилац). Наручилац ће уновчити Бланко 
сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да Добављач не изврши 
обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 
гарантном року. 

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца. 
Наручилац се обавезује да меницу врати Добављачу по истеку наведеног рока. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 16 

 
 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 
- уколико добављач касни са испоруком опреме/услуге из неоправданих разлога, 
- уколико испоручена опрема/услуга не одговара техничким прописима и стандардима за 

ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Продавца и 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију и 
- уколико Добављач не испуњава уговорне обавезе. 

 
Члан 17 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни 
и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. 

 
Члан 18 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 19 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико  до  споразума не дође,  уговара се надлежност стварно надлежног  суда  у 

Београду. 
 
 

Члан 20 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнаких примерака од којих 2 (два) примерка 

задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Добављач. 
 
 

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ 
 
 

   

Проф. др , ректор 
 

** Модел уговора понуђач мора да попуни и да потпише одговорно лице понуђача. У фази 
након истека рокова за доношење Одлуке о додели уговора, модел уговора се као основ за 
Уговор конкретног Наручиоца за конкретну партију или партије, непотребно се избацује из 
уговора. 
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8.а. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 9 
за јавну набавку Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital 

competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP за партију 

9; ЈН бр. 2/2019 
 

закључен дана *  . године (*попуњава Наручилац приликом закључења 
уговора), у Београду, између: 

 
1.   Универзитет уметности у Београду , Косанчићев венац 29, ПИБ: 100062526 , МБ 

07003188, кога заступа проф. др ум. Милета Продановић, ректор (у даљем тексту: 
Наручилац 

и 
2.    

(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из     
        , ПИБ   
функцију)     
Добављач) 

,  улица  _  
, МБ   

број 
, кога заступа (навести име и 

(у  даљем  тексту: 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
2. Групе понуђача коју чине: 

2.1  
 

ул.   

 
(навести пословно име из извода АПР) 

из  , 
 

бр  , и 
 

2.2  
 

ул.   

 
(навести пословно име из извода АПР) 

из  , 
 

бр  , 
 

(у даљем тексту: Добављач), а коју заступа . 
(навести име и презиме) 

 

На   основу  Споразума   о   извршењу  јавне   набавке   број:  од 
  године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле 
да  заједнички  пуномоћник  групе  понуђача   буде     
директор   

(навести име и презиме) (навести скраћено пословно име из АПР) 
из    , ул.    бр.    који је овлашћен да 
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно 
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 
 АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
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Због специфичности опреме која је предмет набавке (инструменти), Добављач је обавезан 
да, на захтев Наручиоца и под његовим условима, омогући Наручиоцу увид и избор 
инструмената директно у дистрибутивном центру у Европи из кога се конкретан 
инструмент купује. Трошкове пута и смештаја сноси Наручилац. 

 

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Добављач, као да је 
сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има из става 1 / и 2 / овог члана. 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 
124/12, 14/15 и 68/15), и подзаконских аката којима се уређује поступак јавних набавки, 
спровео отворени поступак јавне набавке, ЈН бр. 2/2019, чији је предмет набавка добара – 
Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and 
entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” 
(DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP за партију 9; 
- да је Добављач доставио понуду број:   од   . године која 
у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу овог 
уговора и саставни је део уговора. 

Члан 1 
Предмет Уговора је набавка Добра – опрема за потребе Еразмус+  пројекта 

“Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in 
Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS- 
EPPКА2-CBHE-JP за партију 9; за потребе Универзитета уметности у Београду, у свему 
према спецификацији 
Наручиоца и понуди Добављача број   од   . године. 

 
Члан 2 

Уговорне  стране  утврђују  да  укупна  вредност  добара  за  Партију  9  Универзитет 
уметности у Београду – Музички инструменти и делови из члана 1 Уговора износи укупно 
  динара без ПДВ-а, односно   са ПДВ-ом (20%). 

 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене елемената на 
основу којих је одређена. 

Осим вредности добара, цена обухвата и трошкове транспорта, утовара, истовара, 
паковања и помоћних и заштитних средстава потребних да се спрече оштећења или губитак 
добара. 

Финансијска средства обезбеђена из буџета Еразмус+ пројекта “Enhancing the 
digital  competencies  and  entrepreneurship  skills  of  academic  musicians  in  Serbia  for 

Члан   . 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то 
 

(навести део предмета који ће извршити подизвођач) 
поверио подизвођачу   

(навести пословно име подизвођача) 
из   
чини   

, ул.  
% од укупно уговорене вредности. 

, бр.  , а што 
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culturally   more  engaged  society”  (DEMUSIS)  број  598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2- 
CBHE-JP. 

 
Члан 3 

Уговорне стране су сагласне да Наручилац изврши плаћање Добављачу у року од 
  дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна за испоручена добра, налогом за 
плаћање у корист жиро рачуна Добављача бр  код  банке. 

 
Члан 4 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за партију 9 у року од 120 дана од 
доставе потврде о ослобађању од ПДВ а од стране Наручиоца. 

 
Члан 5 

Добављач се обавезује да Наручиоцу, одмах по потписивању Уговора, достави 
предрачун са ценом опреме без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан износ набавке са 
ПДВ-ом. 

На основу предрачуна Наручилац ће извршити ослобађање од ПДВ-а у надлежном 
Министарству. Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО-ПДВ) 
Наручилац ће доставити изабраном понуђачу који након тога издаје фактуру у којој је 
исказана цена без ПДВ-а, са напоменом да је опрема ослобођена ПДВ-а у скалду са ППО- 
ПДВ обрасцем. Ослобађање од ПДВа ће се извршити у складу са Правилником о начину и 
поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног 
пореза (''Службени гласник РС'', број 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17) 

 
Наручилац ће извршити плаћање опреме Добављачу по окончању испоруке, у року од 

  дана од дана пријема фактуре, отпремнице и записника о примопредаји. 
 

Члан 6 
Уговорне стране су сагласне да је место испоруке добара и услуге из члана 1. и 2. 

уговора следеће: 
 
 
 
Р. бр. Назив наручиоца Адреса наручиоца 

 1. Универзитет уметности у 
Београду (Факултет 
музичке уметности у 
Београду) 

Београд, Косанчићев венац 29 
(Београд, Краља Милана 50) 

 

Члан 7 
Добављач је дужан да добра која су предмет уговора превезе транспортним 

средством, у одговарајућој амбалажи, ради обезбеђења квалитетне заштите добара с обзиром 
на њихова својства. 

Члан 8 
Наручилац се обавезује да преузме добра/услуге под условима из понуде и у 

количини предвиђеној овим Уговором. 
 
 

Члан 9 
Приликом преузимања добара саставља се „Записник о пријему добара/услуге“ који 

потписују овлашћена лица Наручиоца и Добављача. 
У случају да стварно стање примљених добара из члана 1. овог Уговора по садржају и 

квалитету не одговарају договореним условима из овог Уговора и техничкој спецификацији 
из  конкурсне  документације  и  понуде,  Наручилац  је  дужан  да  рекламацију  достави 
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Добављачу одмах по утврђивању недостатака, а најкасније у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема рекламације. 

Отклањање недостатака мора бити извршено у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
рекламације. 

Члан 10. 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом пријема добара оцени да иста нису 

прописаног односно уговореног квалитета, овлашћен је да одбије пријем добара уз обавезу 
да писменим путем одмах обавести Добављача и захтева нову испоруку у истим количинама 
у року од осам дана, а добра која су била предмет пријема и контроле одмах врати 
Добављачу. 

У случају из претходног става, Добављач је дужан да у остављеном року испоручи 
Наручиоцу добра која су предмет уговора прописаног, односно уговореног квалитета. 

 
Члан 11 

Наручилац је дужан да Добављачу стави приговор на количину производа који се 
испоручују, одмах приликом преузимања производа. 

Сваки накнадни приговор Наручиоца сматраће се неблаговременим и неће 
обавезивати Добављача. 

 
УГОВОРНА КАЗНА И НАКНАДА ШТЕТЕ 

 
Члан 12 

Ако Понуђач прекорачи рок испоруке, својом кривицом, дужан је да за сваки дан 
закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5 % од укупне вредности 
уговорене испоруке, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% 
укупно уговорене цене. 

Члан 13 
Ако је Наручилац због закашњења Понуђача у извршењу уговорених обавеза 

претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 14 
Добављач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу Бланко 

сопствену меницу за добро извршење посла која представља средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Бланко сопствена меница за добро извршење посла се издаје у висини 10% од 
укупне вредности уговора, без ПДВ-a, у износу од    динара. Рок важења је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити средство 
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да Добављач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца. 
Наручилац се обавезује да меницу врати Добављачу по истеку наведеног рока. 

 
 
 

Члан 15 
Добављач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

Наручиоцу Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року која 
представља средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Бланко сопствена меница за 
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, 
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без ПДВ-a, у износу од  динара. Рок важења је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока тј. до 
  .године (уписује Наручилац). Наручилац ће уновчити Бланко 
сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да Добављач не изврши 
обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 
гарантном року. 

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца. 
Наручилац се обавезује да меницу врати Добављачу по истеку наведеног рока. 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16 
 
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 
- уколико добављач касни са испоруком опреме/услуге из неоправданих разлога, 
- уколико испоручена опрема/услуга не одговара техничким прописима и стандардима за 

ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди Добављача и 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију и 
- уколико Добављач не испуњава уговорне обавезе. 

 
Члан 17 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни 
и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. 

 
Члан 18 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 19 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико  до  споразума не дође,  уговара се надлежност стварно надлежног  суда  у 

Београду. 
 
 

Члан 20 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнаких примерака од којих 2 (два) примерка 

задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Добављач. 
 
 

НАРУЧИЛАЦ ДОБАВЉАЧ 
 
    

Проф. др , ректор 
 

** Модел уговора понуђач мора да попуни и да потпише одговорно лице понуђача. У фази 
након истека рокова за доношење Одлуке о додели уговора, модел уговора се као основ за 
Уговор конкретног Наручиоца за конкретну партију или партије, непотребно се избацује из 
уговора. 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

у отвореном поступку јавне набавке, 
ЈН бр. 2/2019 

 
 
 
 
 
 

Понуђач:   
 
 
 

У складу са чланом 26 и 61 став 4 тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављујемо да понуду за јавну набавку Добра – опрема за потребе Еразмус+ 
пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic 
musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 
2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP по партијама 1-19, ЈН бр. 2/2019, подносимо независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 

  
потпис овлашћеног лица 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75 СТАВ 2 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
у отвореном поступку јавне набавке, 

ЈН бр. 2/2019 
 
 
 

Понуђач:   
 

У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
изјављујемо да смо при састављању понуде за јавну набавку Добра – опрема за потребе 
Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of 
academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825- 
EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP по партијама 1-19, ЈН бр. 2/2019, поштовали обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

 
 
 

  
потпис овлашћеног лица 
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11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
у отвореном поступку јавне набавке, 

ЈН-ОП бр: 2/2019 
 
 

Понуђач:   
 

У складу са чланом 88 став 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме 
понуде за јавну набавку Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital 
competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more 
engaged    society”    (DEMUSIS)    број    598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP    по 
партијама 1-19, у отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019. 

 
 

РЕДНИ 
БРОЈ ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС (У ДИНАРИМА) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
УКУПНО: 

 

 
 

 
 

потпис овлашћеног лица 
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Јавна набавка број: 2/2019 
 

ПАРТИЈА 9.   
 

 
Ред 
број 

 
Референтни купац 

 
Лице за контакт 
и број телефона 

Датум 
закључења 

уговора 

Вредност 
испоручених 

добара без ПДВ- 
а (дин.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Укупна вредност испоручених добара без ПДВ-а (динара)  

 
 

Датум: Потпис понуђача 
 
 

   

Напомена: 
- У случају да понуђач 

има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац копирати. 
- Узимају се у обзир и уговори који су закључени пре релевантног периода (релевантан 

је период од 3 године од дана истека рока за подношење понуда који је објављен на 
Порталу јавних набавки) с тим да се у смислу ове јавне набавке узимају у обзир само 
износи реализације за период од три године пре дана истека рока за подношење 
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки. 

- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по 
члану 170. став 1. тачка 3. Закона. Давање неистинитих података у понуди је основ 
за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона. 

12.   ОБРАЗАЦ - СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ КУПАЦА 



Универзитет уметности у Београду 

Конкурсна документација страна 258 од 258 

 

 

 
 
 

 
 
 

Референтни КУПАЦ предметних добара: 
................................................................................................................................................................ 
...................... 

 
Лице за контакт: 

(назив и адреса) 

................................................................................................................................................................ 

..................... 
 

Овим путем потврђујем да је: 
(име, презиме, контакт телефон) 

..........................................................................................................  (навести  назив  понуђача)  за 
наше потребе испоручио   у уговореном року, обиму и квалитету. 

 

Датум закључења 
уговора 

Вредност уговора у динарима 
без ПДВ-а 

Вредност испоручених 
добара у динарима без 

ПДВ-а 
   

   

   

   

   

 

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке број ........ 
[навести редни број јавне набавкe], наручиоца ......................[навести назив наручиоца] и у 
друге сврхе се не може користити. 

 

Датум Потпис референтног купца 
 
 

   

 

Напомена: 
- Образац потврде копирати и доставити за све референтне купце из референтне 

листе. 

13  ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 


	КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
	- отворени поступак - (ЈН-ОП бр. 2/2019)
	1.2.  Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке.
	2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	Назив и ознака из Општег речника јавних набавки:
	2.2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из општег речника набавке:
	3. СПЕЦИФИКАЦИЈА
	Процењена вредност партије: 1.200.000,00
	ПАРТИЈА 2
	Процењена вредност партије: 761.000,00
	Процењена вредност партије: 3.503.000,00
	Процењена вредност партије: 312.000,00
	Процењена вредност партије: 587.000,00
	Процењена вредност партије: 497.000,00
	Процењена вредност партије: 652.000,00
	Процењена вредност партије: 5.948.000,00
	Процењена вредност партије: 692.000,00
	Процењена вредност партије: 761.000,00
	Процењена вредност партије: 2.880.000,00
	Процењена вредност партије: 730.000,00
	Процењена вредност партије: 708.000,00
	Процењена вредност партије: 897.000,00
	Процењена вредност партије: 1.582.500,00
	Процењена вредност партије: 763.000,00
	Процењена вредност партије: 499.500,00
	3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
	3.3. Рок за испоруку добара:
	3.4. Место испоруке добара
	4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
	4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
	2) Услов из члана 75 став 1 тачка 2) Закона – Доказ:
	Правна лица:
	Предузетници и физичка лица:

	3) Услов из члана 75 став 1 тачка 4) Закона – Доказ:
	4.3. OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА
	И З Ј А В У
	ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
	И З Ј А В У
	5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
	5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
	5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА
	Време и место отварања понуда: у просторијама Наручиоца, дана 29. јула  2019.
	5.2.1. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ
	11. Сва документа која су потребна, а која су тражена у конкурсној документацији
	5.3. ПАРТИЈЕ
	5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
	5.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
	5.6. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
	5.7. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
	5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
	5.9. НАЧИН   И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ   РОК,   РОК   ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО
	5.9.2. Захтеви у погледу места и рока испоруке
	5.9.3. Захтев у погледу гарантног рока
	5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
	5.9.5. Захтев у погледу прекорачења рока испоруке
	5.9.6. Захтев у погледу немогућности испоруке понуђеног добра
	5.10. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ
	5.11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
	5.12. ЗАШТИТА ПОДАТАКА
	5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
	5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
	5.15. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ УКОЛИКО СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ (Члан 82 Закона)
	5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
	5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
	5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
	5.20. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
	1) Уколико није прихватљива
	Битни недостаци понуде су:
	1) због неуобичајено ниске цене.
	5.21. ДОНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
	5.22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 1
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	 ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 2
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 3
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 4
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 5
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 6
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 7
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 8
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 9
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Место и датум
	Потпис овлашћеног лица
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 10
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 11
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	1) ЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	У отвореном поступку јавне набавке добара – Добра – опрема за потребе Еразмус+ пројекта “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1- 2...
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 12
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 13
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 14
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 15
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
	3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
	7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ-
	Упутство како да се понуни табела.

	6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија 16
	engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP (ЈН бр. 2/2019)
	ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
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