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На основу члана 32 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 15/81 од 24. октобра 
2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 15/82 од 24. октобра 2019. 
године, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за отворени поступак 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 7,11,12,18,19 

- отворени поступак - (ЈН-ОП бр. 
2/2019 – поновљени поступак) 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна
1. Општи подаци о јавној набавци 3 
2. Подаци о предмету јавне набавке 3 
3. Техничка спецификација за јавну набавку добара 5 

 
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 

25 

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 30 
6. Образац понуде 41 
7. Образац структуре цене 44 
8. Модел уговора 71 
9. Изјава о независној понуди 77 

10. Изјава о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона 78 
11. Образац трошкова припреме понуде 79 
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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 7, 11, 12, 18, 19. 
 
Наручилац  –  Универзитет  уметности  у  Београду,  Београд,  Косанчићев  венац  29,  
кога заступа проф. др Мирјана Николић, проректор 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 7, 11, 12, 18, 19. 
1.4. Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке ради закључења Уговора о 
јавној набавци. 
1.5.  Контакт:  Универзитет  уметности  у Београду,  Београд, Факултет музичке 
уметности, Краља Милана 50, тел: 011/3620-760 имејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. 

 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

       Предмет јавне набавке број: 2/2019 – поновљени поступак 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 7, 11, 12, 18, 19. 
 
Назив и ознака из Општег речника јавних набавки: 
30200000 Рачунарска опрема и материјал 
32320000 Телевизијска и аудиовизуелна 
опрема  
48521000 Програмски пакет за уређивање музике или звука  

  
2.2. Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и 
ознака из општег речника набавке: 

1. Универзитет уметности у Београду – Аудио опрема за студентске пројекте; 
32321200 – Аудиовизуелна опрема; 

2. Универзитет уметности у Београду – Програмски пакети за лабораторију; 
48521000 – Програмски пакет за уређивање музике или звука 

3. Универзитет у Новом Саду – Рачунарска опрема; 30200000 – Рачунарска 
опрема и материјал; 

4. Универзитет у Крагујевцу – Видео опрема; 32323300 –  Видео опрема; 
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5. Универзитет  у  Крагујевцу  –  Програмски  пакети;  48521000  –  
Програмски  пакет  за уређивање музике или звука. 
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

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

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  
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Карактеристике 24 bit 192 kHz 
Low latency 2.74ms 
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 



Page 7 of 80 
 

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) 
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 
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 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 

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 
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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 
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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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: 950.000,00 
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 
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 
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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 sa PC 

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 
 карактеристика спецификација  

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

ПАРТИЈА 12 - УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
 
Процењена вредност партије: 2.591.438,78 
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" са пројектором или одговарајућа 4 
 компонента тип  

Величина 87" 
Паралелних додира 10 
Укупна величина  1783 x 1313 mm 
Димензија активне пројекције 1719 x 1244 mm (Дијагонала: 81.6") 
Однос страница 4:3 
Резолуција 32768 x 32768 
DPI 600 
Прецизност  0.05 mm 
Стопа праћења сигнала 8 m/s 
Калибрација 4, 9 ili 20 tačaka 
Извор напајања  USB, < 600mW 
Оперативни систем 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, аутоматска online надоградња 

Услови складиштења Температура: -20 C do 50 C, Влажност: 15% do 85% 
Услови коришћења Температура: -20 C do 50 C, Влажност: 15% do 85% 
Гаранција 5 година након регистрације (3 године стандардна) 
Врсте монтирања Монтажа на зид, кабинет или на преносив носач 
Сертификације  CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 
Пројектор: CASIO XJ-V2, Laser пројектор, 3000ANSI, XGA, не користи лампу. Без 

одржавања. 
Dimenzija paketa  208 x 138 x 9 cm (tabla) 
Težina table / Paketa (kg) 20.2 / 26.7 

12.2. Музички таблет PadMu, sheet music таблет, или одговарајући   5 
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 компонента тип  
Екран 13.3" High resolution E Ink Mobius™ flexible display  
Резолуција 1650×2200 pixel, 207 ppi   
Предње светло Ne  
Процесор Single-core, 1 GHz  RAM 1 GB 
Интерна меморија  16 GB   
Аудио Стерео излаз 3,5 mm Audio Jack, Speaker, 
Батерија 4100mAh Li-Polymer battery  Battery life Up to 4 weeks in standby mode  
Оперативни систем Android 4.4.4 
Мицро СД слот (up to 32 GB)   
Повезивање Micro USB 2.0  Wi-Fi Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n  Bluetooth 4.1   
Величина 325 × 237 × 7,5 mm 
Тежина 550 gr   

12.3. Монитор HP Z32  или одговарајући   1 
 компонента тип  

 Display Size (Diagonal) 31.5-inch 
Display Panel Type IPS 
Micro-Edge Bezel Yes, 4 sided 
Native Resolution/Timing 3840 x 2160 @ 60 Hz 
Panel Bit Depth 10bit (8 + 2 FRC) 
Aspect Ratio 16:9 
Brightness - Typical 350 cd/m2 
Static Contrast Ratio - Typical 1,300:1 
Dynamic Contrast Ratio -Typical 5,000,000:1 
Pixel Pitch 0.18159(H)mm x 0.18159(V)mm 
Pixels Per Inch (PPI) 140 
Backlight Lamp Life (to half brightness -in hours)30k hours minimum 
Anti-Glare Panel Yes 
Response Time – Typical 14ms Gray to Gray 
Horizontal Viewing Angle(typical CR>10) 178° 
Vertical Viewing Angle (typical CR>10) 178° 
Panel Active Area (w x h) 697.3056 x 392.2344 mm 
Preset Graphic Modes/Supported Resolutions 
640×480 @60Hz 720×400 @70Hz 800×600 @60Hz 720×480 @60Hz 1024×768 @60Hz 
1280×720 @60Hz 1280×768 @60Hz 1280×800 @60Hz 
1280×1024 @60Hz 1440×900 @60Hz 1600×900 @60Hz 1600×1200 @60Hz 
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1680×1050 @60Hz 1920×1080 @60Hz 1920×1200 @60Hz 2560×1440 @60Hz 2560×1600 
@60Hz 3840×2160 @30Hz 3840×2160 @60Hz 
Maximum Resolution 3840 x 2160 @ 60 Hz 
Recommended Resolution 3840 x 2160 @ 60 Hz 
Vertical Scan Range 29-60 Hz 
Horizontal Scan Range 28-135 kHz 
Maximum Pixel Clock Speed 533.25 MHz 
Color Gamut Coverage  sRGB 99% sRGB BT.709 100% 
Color Management Factory Color Calibrated Yes 
Factory Color Presets BT.709, sRGB 
Default Color Temperature D65 
Low Blue Light Modes Yes 
RGB Channel Adjust Yes, Gain 
Plug & Play Yes 
Tilt Yes, -5° to +20° 
Swivel Yes, 90° 
Height Adjustment Range Yes,120 mm 
VESA Mounting Yes 100 mm with integrated mount 
Security Lock Ready Yes 
Detachable Base Yes, ships detached 
Zero Bright Dot Guarantee Yes 
On Screen Display User Controls Brightness, Contrast, Color Control, Input Control, Image 
Control, PIP Control, Power Control, Menu Control, 
Management, Information, Exit 
User-Assignable Function Buttons Yes, 3 
Languages 10 (English, Spanish, German, French, Italian, Netherlands, 
Portuguese, Japanese, T-Chinese and S-Chinese) 
Connector Types DisplayPort™ 1 DisplayPort™ 1.2 
Mini- DisplayPort™ 1 Mini DisplayPort™ 1.2 
HDMI 1 HDMI 2.0 
USB Type-C™ 2, 1 upstream (rear) and 1 downstream (side) 
HDCP support Yes, HDCP 1.4 for DisplayPort™ and HDCP 2.2 for HDMI 
Audio Output 1 Line out 
USB Version 3.0 
USB Hub Yes 
Downstream Ports 3 USB-A downstream ports 



Page 16 of 80 
 

Fast Charging USB Ports 3 Ports 
Power Output Maximum 7.5W (BC1.2) 
USB-Type C™ Port 
USB-Type C™ Version USB 3.1 Gen1 / 5 Gbps 
Downstream USB-Type C™ Ports 1 Port 
Upstream USB-Type C™ Ports 1 Port 
Video Support Rear: USB-C™ Alt mode – DisplayPort™ 1.2 
Power Output 
Rear: 5V/3A, 9V/3A, 10V/5A, 12V/5A 
15V/4.33A, 20V/3.25A 
Side: 5V/1.5A; 5V/3A 
Power Output Maximum Rear: 65W Max Side: 15W Max 
Power Supply Internal 
Input Power 100 - 240 VAC 50/60 Hz 
Power Consumption – Maximum 185 W 
Energy Saving/Standby Mode 0.5 W 
Power Consumption – Typical 70 W 
Power cable length 1,9 m (6.2 ft) 
Special Features Picture-in-Picture, Picture-by-Picture Yes, 2 PIP/PBP 

12.4. Монитор тип 2 5 
 компонента тип  

Ергономија Угао видљивости: 178/178 степени; Tilt: -5/25 степени; Vesa стандард: 
100x100; 

Намена Home/Office 
Дијагонала екрана 23,6" 
Максимална резолуција  1920x1080 Full HD 
Време одзива 4ms 
Брзина освежавања 60Hz 
Осветљење 250 cd/m2 
Контраст 3000:1, динамички 50M:1 
VGA (D-Sub)  Да 
DVI  Да 
Уграђени звучници Да 
Садржај паковања DVI кабл, VGA кабл, Аудио кабл, Напонски кабл 

12.5. Рачунар тип 1 5 
 компонента тип  
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Матична плоча LGA1151 H310, 2x DIMM DDR4 / SATA3 / GLAN / Audio 7.1 / USB 3.1 
Процесор Intel Core i5-8400, 1151 / 14nm / 6-физичка, 6-логичка језгра / 9MB L3 

кеш меморија / Потрошња 65W 
Такт процесора  2.80GHz (Turbo frequency 4.00GHz) 
Хладњак Intel Stock Cooler 
Количина меморије  4GB DDR4 
SSD disk   120GB  
hard disk 1TB SATA3 Toshiba / 3.5 / 7200rpm 
Графичка картица 
 

Intel UHD Graphics 630 / Frequency 350 MHz / MAX Dynamic Frequency 
1.10GHz (интегрисана у процесору) 

Оптички уређај DVD Multi Writer, DVD+/-RW / SATA / Black 
Звучна картица 7.1 System (интегрисана на матичној плочи) 
Кућиште Midi Tower Rhino, са напајањем od 500W 
Оперативни систем Windows 10 Pro (академска лиценца) 

12.6. Рачунар тип 2 4 
 компонента тип  

Матична плоча     LGA1151 Z370, 4x DIMM DDR4 / SATA3 / GLAN / Audio 7.1 / USB 3.1 
Процесор Intel Core i7-8700K, 1151 / 14nm / 6-физичка, 12-логичка језгра / 12MB L3 кеш 

меморија / 
Потрошња 65W 
Такт процесора     3.70GHz (Turbo frequency 4.70 GHz) 
Хладњак   Be quiet Pure Rock Slim / BK008 
Меморија     2x8GB DDR4, 3200MHz (*OC), Kingston HyperX Predator, CL16 / 

HX432C16PB3K2/16 
SSD disk   250GB SATA3 / 2.5 / Samsung 860 EVO V-NAND, 550/520MB/s 
Hard disk     1TB, SATA3 / 3.5 / 7200rpm / 64MB Cache 
Графичка картица     nVidia GeForce GTX 1660, 6GB / DDR5 / 192-bit  
Звучна картица     7.1 System (интегрисана на матичној плочи) 
Кућиште   Midi Tower Raidmax MAGNUS Black RGB, Z23TB / Провидна бочна страна / 

Уградјен 1x 120mm вентилатор позади 
Напајање    ATX 700W, Raidmax Cobra RX-700AE-B, 90PLUS Gold 
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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 

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 



Page 19 of 80 
 

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 1
  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: 
x Scrim, full single (78 mm / 3.1") 
2 x Scrim, full double (78 
mm / 3.1") 1 x Scrim, full 
single (130 mm / 5.1 ") 
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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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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 , 
Scripting,  
PTZ Control, 
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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  

 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 
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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, је максимално 90 дана од дана добијања 
ППОПДВ потврде.  

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

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

b. Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад; 
c. 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. 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. 

 
4.1.3. 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 
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 
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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 
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 
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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 7,11,12,18,19, ЈН бр. 2/2019 – поновљени поступак, 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 7,11,12,18,19, ЈН бр. 2/2019 – поновљени поступак, 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 7,11,12,18,19, за __ ;   ЈН бр. 2/2019 – поновљени поступак – НЕ 

ОТВАРАТИ“, поштом или лично 



 

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 25. 11.  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 25. 11. 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 



 

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. 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 5 партија и то на следећи начин: 
7,11 - Универзитет уметности у Београду, Косанчићев венац 29  
   12 -  Универзитет у Новом Саду, ул. др Зорана Ђинђића бр. 1  
18,19 -  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 – поновљени поступак – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за јавну набавку ЈН бр. 2/2019 – поновљени поступак – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Опозив понуде за јавну набавку ЈН бр. 2/2019 – поновљени поступак – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН бр. 2/2019 – поновљени поступак – 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 
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 

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, 
максимално 90 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 
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 
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 k a d r o v s k a @ f m u . b g . a c . r s ) или тел: 011/3620-760 
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 – поновљени 
поступак“. 

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 

 
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 



 

 
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. 



 

 
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  
kadrovska@fmu.bg.ac.rs 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 
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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 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 – поновљени поступак) 
 

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 – 
поновљени поступак, у свему према захтевима из конкурсне документације и у 
складу са важећим прописима и стандардима. 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

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 
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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 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) 

                                                                               
                                                                                            дана од дана отварања понуда 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ 

          БРОЈ 2/2019 – поновљени поступак   
                                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 
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потписан Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе 
понуђача. 

• 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 – поновљени поступак Партија 7 
 

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 – 
поновљени поступак. 

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. 
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                                 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 – поновљени поступак) 
 

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 – 
поновљени поступак, у свему према захтевима из конкурсне документације и у 
складу са важећим прописима и стандардима. 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

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 
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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 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) 
                                                                              дана од дана отварања понуда 
 

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ 

           БРОЈ 2/2019 – поновљени поступак   
                               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: 
• 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. 
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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 – поновљени поступак Партија 11 
 

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 – 
поновљени поступак. 

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 
TGTools  или 
одговарајући 

 

 

  1          

 

 
 

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 

 



Page 51 of 80  

 

 

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 – поновљени 

поступак) 
 

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 – поновљени поступак, у свему према захтевима из 
конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

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): 

 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
 
      самостално 
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        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) 
                                                                              дана од дана отварања понуда 
 
 

    3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА    
       ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ 

          БРОЈ 2/2019 – поновљени поступак   
                                    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. 

• 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. 
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• 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 – поновљени поступак Партија 12 

 
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 – поновљени поступак. 
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 

     
4 

         

 
2 

Музички таблет 
PadMu, sheet 
music tablet, или 
одговарајући 

     
5 

         

3 Монитор HP 
Z32 или 
одговарајући 

    1          

4 Монитор тип 2      5          

5 Рачунар тип 1     5          
6 Рачунар тип 2     4          

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 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 – поновљени 

поступак) 
 

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 – поновљени поступак, у свему према захтевима из 
конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима. 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

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): 

 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
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         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) 

                                                                              дана од дана отварања понуда 
 

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 – поновљени поступак  
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. 

• 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. 
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• 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 – поновљени поступак 

Партија 18 
 

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 – поновљени поступак. 

 
 
 
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) 

    3           

 
2 

Видео стриминг 
уређај - 
LiveStream 
Broadcaster Pro 

    2           

3 
Расветни пакет  - 
ARRI Softbank IV 
Plus Lighting Kit 

    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. 



Page 61 of 80  

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 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 – поновљени 

поступак) 
 

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 – поновљени поступак, у свему према захтевима из конкурсне документације 
и у складу са важећим прописима и стандардима. 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

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): 

 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција 
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         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) 

                                                                              дана од дана отварања понуда 
 

3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

Предмет: НАБАВКA ДОБАРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
БРОЈ 2/2019 – поновљени поступак  
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. 

• 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. 
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• 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 – поновљени поступак Партија 19 

 
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 – поновљени поступак. 

 
 
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 

     
 

2 

         

 
 

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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ОБРАЗАЦ – ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

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 7,11,12,18,19, ЈН бр. 2/2019 – 
поновљени поступак, 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: 

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:  
 

 
2. ЧЛАН ГРУПЕ: 

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:  
 

 
Место и датум: 
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ПОНУЂАЧ НОСИЛАЦ ПОСЛА 
_________________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 
НАПОМЕНА: 
 

• 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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ОБРАЗАЦ – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 

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 7,11,12,18,19, ЈН бр. 
2/2019 – поновљени поступак, објављеним на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца, изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има. 
 

ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1: 
 

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: 
 

 

 
 

ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2: 
 

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: 
 

ПОНУЂАЧ  
_________________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

НАПОМЕНА: 
 
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 7,11,12,18,19; ЈН бр. 2/2019 – поновљени поступак 

 
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 Мирјана Николић, проректор (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. ________________________________________________ из ______________________ 

    (понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

улица_____________________________број_______________ПИБ___________________ 

МБ__________________, кога заступа____________________________________ (у даљем  

                                                                                                               (навести име и функцију) 

тексту Добављач) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

и 

2.1. ________________________________________________ из ______________________ 

    (понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

улица_____________________________број_______________ПИБ___________________ 

МБ__________________, кога заступа____________________________________ (у даљем  

                                                                                                               (навести име и функцију) 

тексту Добављач) 

2.2. ________________________________________________ из ______________________ 

    (понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

улица_____________________________број_______________ПИБ___________________ 

МБ__________________, кога заступа____________________________________ (у даљем  

                                                                                                               (навести име и функцију) 

тексту Добављач) 

На   основу  Споразума   о   извршењу  јавне   набавке   број:_____________од_________ 



Page 72 of 80  

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_____________________________улица__________________________________бр___________
__________________ који је овлашћен да предузима све потребне 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 

Члан  

Добављач је део набавке која је предмет овог Уговора и 
то____________________________________ поверио подизвођачу ____________________ 

(навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

_____________________________________из _______________ул. 
__________________бр__________ 

(навести пословно име подизвођача) 

а што чини   % укупно уговорене вредности. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 7,11,12,18,19; 

- да је Добављач доставио понуду број:________од_______године, која у потпуности 
одговара спецификацији из конкурсне документације и саставни је део овог 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 7,11,12,18,19; за потребе Универзитета уметности у Београду, Универзитета 
у Новом Саду, Универзитета у Крагујевцу, у свему према спецификацији Наручиоца и понуди 
Добављача број:________од_______године.  
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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  7 Универзитет 
уметности у Београду – Аудио опрема за студентске пројекте из члана 1. Уговора износи 
укупно __________динара без ПДВ-а, односно __________динара 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 __________динара 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 __________динара 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 __________динара 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 __________динара 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. 

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 7 у року од  _____ од доставе 
потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 11 у року од  _____ од 
доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 12 у року од  _____ од 
доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 18 у року од  _____ од 
доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца 

Добављач се обавезује да испоручи предметна добра за Партију 19 у року од  _____ од 
доставе потврде о ослобађању од ПДВ-а од стране Наручиоца 
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(напомена : понуђачи попуњавају само Партије за коју дају понуду) 

Добављач се обавезује да Наручицу најави време испоруке добара која су предмет Уговора 
један дан раније. 

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/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 
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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 инеће 
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. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 16. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 
- уколико добављач касни са испоруком опреме/услуге из неоправданих разлога, 
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- 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.  
 
** 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 – поновљени 

поступак 
 
 
 
 
 
 

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 7,11,12,18,19, ЈН бр. 2/2019 – поновљени 
поступак, 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 – поновљени 
поступак 

 
 
 

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 7,11,12,18,19, ЈН бр. 2/2019 – 
поновљени поступак, 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 – поновљени поступак 

 
 

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 7,11,12,18,19, у отвореном поступку јавне набавке,  ЈН бр. 2/2019 – поновљени 
поступак. 

 
 
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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