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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 – у даљем тексту ЗЈН), и 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 бр. 530 од 

25.10.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 69 од 25.10.2018. 

године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 

44/2018 – Набавка, испорука и монтажа конференцијске, аудио и видео опреме за објекат 

„Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ : 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију  
Парк број 4,  

15316 Бања Ковиљача 
http://www.banjakoviljaca.rs/  

Матични број 07122314 

Шифра делатности 86.10 

ПИБ: 101188430 

Текући рачун 840 – 71667 - 79 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА:  

 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Модел уговора сачињен је у складу са 
Законом о облигационим односима. Уколико постоје одређене нејасноће и елементи које је 
потребно решавати, а нису уређени Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који 
употпуњавају област јавних набавки, примењиваће се одредбе важећег Закона о општем 
управном поступку РС. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Предмет јавне набавке број 44/2018 - Набавка, испорука и монтажа конференцијске, аудио и 

видео опреме за објекат „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Набавка није обликована по партијама.  

 
Ознаке из општег речника набавки: 

32232000 – Опрема за видео конференције 

32351000 – Прибор за аудио и видео опрему 

32400000 - Мреже 

http://www.banjakoviljaca.rs/
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РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

Рок за достављање понуда је 02.11.2018.године у 11:30 часова. Понуде морају да пристигну пре 
протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време 
упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује 
приспеће понуда.  
 

Понуду доставити на адресу:  

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку мале вредности добара број 44/2018 – Набавка, испорука и 

монтажа конференцијске, аудио и видео опреме за објекат „Курсалон“ Специјалне 

болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи – НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред 

Комисијом“ 

 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији 
„Библиотека“, дана 02.11.2018. године, у 12:00 часова. Овлашћени представници понуђача који 
буду били присутни, морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача 
уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду заинтересована 
за присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за јавне набавке, у 
циљу обезбеђивања адекватног простора.  
 

ЦИЉ ПОСТУПКА  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  
Контакт особа за ближе информације: Мирјана Дивнић, Служба за јавне набавке, и-мејл 
адреса: nabavkekoviljaca@gmail.com.  

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем 
тексту: ЗЈН или ЗАКОН) и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 

Конкурсна документација садржи услове које понуђач мора да испуни да би могао да 
учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује њихова испуњеност.  

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 и 76 ЗАКОНА 
 

Обавезни услови према члану 75 Закона и начини њиховог доказивања: 

Право на учешће у поступку 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);  

Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар, из члана 75. став 1. тачка 1. Закона – Доказује се на следећи начин:  

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног 
Привредног суда;  

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

 извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из одговарајућег 
регистра 

 Напомена: Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији 
јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност овог услова је неопходан 
за: понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој понуди.  

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); 

 

Доказивање испуњености услова: 

Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу, прописано потписана и 

печатирана, о испуњавању захтеваног услова (Образац број 5) 

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);  

 

Доказивање испуњености услова: 

Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу, прописано потписана и 

печатирана, о испуњавању захтеваног услова (Образац број 5) 
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Додатни услови према члaну 76 Закона и начини њиховог доказивања: 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то у погледу следећих 
захтева:  

1) да располаже довољним финансијским капацитетом и то да: 

 Да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био у блокади ни један дан.  

 

Доказ испуњености услова: 

 Потврда о броју дана ликвидности издата од стране Народне банке Србије или 

упућивањем на интернет страницу где су ти подаци доступни. 

2) да располаже довољним пословним капацитетом и то да: 

Да понуђач у моменту подношења понуде има ауторизацију или потврду произвођача опреме 

или овлашћеног представник за територију РС, којим се ауторизује/потврђује: 

 Да је понуђач ауторизован/овлашћен за продају опреме која је предмет набавке и да 

испуњава тражене услове и овим документом треба да се гарантује да је понуђч 

понудио оргиналну опрему и да ће је као такву испоручити за поттребе предметне 

набавке 

Доказ испуњености услова: 

- Ауторизација или потврда произвођача, издата од канцеларије или представништва 

произвођача или овлашћеног представника за територију РС да је понуђач понудио 

оргиналну опрему и да ће је као такву испоручити за потребе предметне набавке 

3) да располаже довољним кадровским капацитетом и то да: 

 Да понуђач има запослено или у складу са Законом о раду, ангажовано лице: 

- Најмање 1 лице са важећом лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад и 

одржавања система техничке заштите и обуке корисника 

- Најмање 3 запослена лица техничке струке (на неодређено или одређено време) на 

пословима који су у непосредној вези са предметом јавне набавке  

Доказ испуњености услова:  
- Фотокопија М обрасца  

- Фотокопија важеће лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и 

одржавања система техничке заштите и обука корисника за све монтере (физичка 

лица) које издаје МУП РС.  

4) да располаже довољним техничким капацитетом и то да: 

 Да понуђач има у власништву или закупу или лизингу једно регистровано моторно 

возило: 

Доказ испуњености услова:  
- Копија пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године или копија картице 

основног средства за тражено возило  

- уговор о куповини, рачун/отпремница добављача или уговор о закупу или уговор о 

лизингу 

-  и читач саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања важеће на дан 

отварања понуда.  
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5. Средства обезбеђења 

 Меница банке за озбиљност понуде у висини од 10% од понуђене вредности без ПДВ,  

 Меница банке за добро извшење посла (за понуђача којем буде додељен уговор), у 

висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а. Меница за добро извршење посла се 

доставља у року од 10 дана по потписивању Уговора 

 

1.2.1 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем / има у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН 

и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  

   

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. А 

додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

  

Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. 

став 1. тачке 1) - 4). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и предузетници, 

који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој понуди  јасно 
наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе и сваки 
подизвођач и сви чланови групе понуђача.   
 

Услов из члана 75 став 2. ЗЈН, понуђач доказује попуњавањем и оверавањем обрасца изјаве. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
* Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом;  

 

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА: 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја Комисије за јавну набавку најповољнија и којем је Одлуком додељен уговор о 
јавној набавци, 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 (5) дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава 
уношење, додавање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (нпр. 

повезивање траком јемствеником или слично), у целини и запечаћене, осим оригинал 
сопствене бланко менице за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, који 
може бити приложен у пластичној фолији.  

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од 
стране одговорног лица понуђача.  
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Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних институција. Уз понуду понуђач доставља доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. до 4. ЗЈН.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да за подизвођача достави доказе о 
испуњености обавезних услова. У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, 
сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове 
испуњавају заједно, осим услова да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је 
објављен позив за подношење понуда.  
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује форма и 
облик електронског документа, као и његова копија у штампаној варијанти.  

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. Документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране 
надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно 
привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу 
на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога 
што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 
може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе.  
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, 
односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на 
прописани начин.   
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - ВРСТА И ОПИС ДОБАРА, КОЛИЧИНА, 

КВАЛИТЕТ , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА 

 

Техничке карактеристике образложене су детаљно у обрасцу понуде.  
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Јавна набавка мале вредности број: 44/2018 

 
ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 

Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду за добра према конкурсној документацији. 

Понуда треба да садржи све податке тражене од стране Наручиоца, изузев података који се 
налазе на одређеним Web страницама (на пример комплетан каталог) и који су без додатних 
захтева јавности доступни на увид, о чему понуђач треба да укаже и упути Наручиоца.  
Све захтеване доказе је неопходно доставити како би се у поступку оцењивања понуда 
несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.  
У том смислу, својом понудом понуђач гарантује за квалитет и испоруку производа који је 
предмет јавне набавке. 

 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИК У НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води се на 
српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, 

достави и оверени превод на српски језик од стране судских тумача за предметни страни 
језик.  

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду непосредно на писарници Наручиоца или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији наводи назив понуђача, 

адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт, како би се у складу са 
чланом чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да 
неблаговремену понуду врати неотворену Понуђачу. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 

Неопходно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у јединствену целину 
и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 

Рок за достављање понуда је 02.11.2018. године, у 11:30 часова. Понуде морају пристићи пре 
протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време 
упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује 
приспеће понуда. 
 

Понуду доставити на адресу:  

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку мале вредности број 44/2018 – Набавка, испорука и монтажа 

конференцијске, аудио и видео опрема за објекат „Курсалон“ Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи – НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред Комисијом“ 
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији 
„Библиотека“, дана 02.11.2018. године, у 12:00 часова. Овлашћени представници понуђача који 
буду били присутни, морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача 
уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду заинтересована 
за присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за јавне набавке, у 
циљу обезбеђивања адекватног простора.  
Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а наручилац ће 
такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од од отварања понуда, а на основу 
Записника о отварању понуда и Извештаја о стручној оцени понуда у предметној јавној 
набавци. 

Комплетна понуда мора да садржи наведене или тражене обрасце, а понуђач је обавезан да 
захтевану документацију достави редоследом и обележи редним бројевима. 
 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуда се припрема у складу са моделима образаца, који су саставни део Конкурсне 
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и 
факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим 
упутством и упутством датим на самим обрасцима.  
 

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, 

потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног 
члана (носиоца посла) који ће и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце 
из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о 
заједничком наступу.  

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз 
параф и оверу печатом, и дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које 
су потписале образац понуде и печат понуђача. 

 

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):  
− Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. и 

76. ЗЈН, наведене и описане у делу Конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

*Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 
75. став 1. тачке 1)-3). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и 
предузетници, који су уписана у регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој 
понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе 
и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.   
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ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Не прихвата се понуда са варијантама.  
 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким 
условима који важе у Републици Србији.  

На предметну  јавну набавку ће се примењивати:  

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15);  

- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним 
набавкама („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01, „Сл. гласник“ бр. 30/10);  

- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр.31/93 „Сл. лист СЦГ“, бр. 

1/2003 - Уставна повеља);  
- Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне набавке 

(„Сл. гласник РС“ бр. 29/13. године и бр. 31/13 године).  

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да је ималац права 
интелектуалне својине.  
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача. Ако поступак јавне 
набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу 
надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио 
надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је у Обрасцу 4 - Изјава о трошковима 
припреме понуде, навео у укупном износу и структури. 

 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или 
путем поште, у затвореној коверти, с тим што се на предњој страни коверте, у коју се пакује 
измена или допуна додаје реч „измена“, „допуна“ или „опозив“, а у зависности од тога шта се 
у коверти налази. 

 

У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за 
рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача: „Измена понуде за јавну набавку добара“, 
„Допуна понуде за јавну набавку добара“, или „Опозив понуде за јавну набавку добара“. 
 

Уз наслов који се односи на измену, допуну или опозив, Понуђач мора ставити и назив 
предметног поступка: ,,Јавна набавка мале вредности број 44/2018– Набавка, испорука и 

монтажа конференцијске, аудио и видео опреме за објекат „Курсалон“ Специјалне 
болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“.  
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ПОНУЂАЧ  
У складу са чланом 87. став 3. ЗЈН, 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: 

1. самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),  

2. са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава   
    подизвођачу) и  
3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну  
    набавку).  

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА  
Уколико понуђач подноси понуду са подиизвођачем / има, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу / има, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се извршити преко 
подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу / има не може бити 
већи од 50%.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива 
наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 
понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач са којим је закључен уговор, не може за подизвођача ангажовати лице које није навео 
у својој понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла , ракинути уговор и писаним путем обавестити организацију надлежну 
за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим је закључен уговор.  

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
Понуду може поднети група понуђача.  
У прилогу Обрасца понуде (Образац 1), група понуђача је дужна да достави споразум којим се 
понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1-6 ЗЈН, и то податке о:  

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

- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;  
- Понуђачу који ће издати рачун;  

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да дате обрасце у конкурсној документацији (изузев изјава датих под кривичном и 
материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 
оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као 
саставни део заједничке понуде. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 45 дана, од дана  испостављања рачуна 

за потрошњу који испоставља понуђач на основу стварно испоручене количине горива, по 

ценама која важи на дан испоруке горива. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА  
Испорука добара која су предмет јавне набавке вршиће се на месту Наручиоца у року од 

најкасније од 20 дана од дана потписивања уговора. Потписивањем уговора, понуђач ће 

потписати изјаву да ће предметна добра испоручити у уговореном року. Понуђач који понуди 

рок дужи од 20 дана сматра ће се неприхватљивом. 

Испорука се врши преузимањем добара од стране овлашћених радника Наручиоца на основу 

Записника о примопредаји добара/пријему добара.  

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања квалитета: 

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом 

понудом и техничким стандардима за ову врсту добара. Понуђач гарантује квалитет испоручене 

робе одређен спецификацијом робе. 
 

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током целокупног 

трајања уговора. 
 

Успешним техничким пријемом сматра се потпуна техничка усклађеност са захтевима из 

конкурсне документације што потписом потврђују обе уговорне стране. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Понуђач даје Наручиоцу гаранцију за квалитет добара који су предмет јавне набавке износи 12 

месец или у трајању произвођачке гаранције.  

Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима и 

установљеним нормативима и стандардима за такву врсту добара.  

Обавезна је пратећа документација, декларација добара са називом производа, саставом, 

начином употребе и одржавања  и називом произвођача. 

 

СЕРВИСИРАЊЕ 

Понуђач се обавезује да обезбеди сервис за добра која су предмет јавне набавке за време 

важења гаранције. 
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ЦЕНА, ВАЛУТА, И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.  
Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене елемента 
критеријума цена узимати вредности без ПДВ. 

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове. Ако 
понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 
Цена је фиксна и не може се мењати.Вредности се у поступку јавне набавке исказују у 
динарима, по јединици мере без ПДВ и са ПДВ (РСД).  

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

 
НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац може да одбије понуду због 

неубичајено ниске цене у складу са чланом 92. ЗЈН.  

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно 

одступа у односу на тржишну упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 

набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако Наручилац оцени да понуд садржи неуобичајену ниску цену, дужан је да од понуђача 

захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним. 

Наручилац је дужан да понуђачу одреди примерен рок за одговор. 
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 

важења понуде на може мењати понуду. 

 
ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О:  

Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), 
адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством 
Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа 
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 
администрирају ови органи;  

Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.merz.gov.rs, адреса Агенције 
за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: 
www.sepa.gov.rs;  

Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22 - 26, Београд, интернет адреса: 
www.minrzs.gov.rs.   

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача – добављача. 

 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење, на име озбиљности понуде, на 
вредност од најмање 10% укупне вредности понуде без ПДВ са роком важности до истека 
опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: 
Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача.Бланко соло менице 
се доставља у ПВЦ фолији. 

 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да 
достави потврду  о извршеној регистрацији достављене менице 
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих 
потписа (оверена од банке) као и копију ОП Образаца (овереног од надлежног органа овере) за 
лица за које је доставио картон депонованих потписа.  

 

Меница може бити активирана: 
a) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној 

набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем). 

b) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала 
средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор 
ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. 

Изабрани понуђач којом је додељен уговор је дужан да у року од 10 дана од стушања рока за 
потписивање уговора достави: 

 

БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо - овлашћење за добро извршење посла, 

односно за гарантни период добара, на вредност од најмање 10% укупне вредности понуде 
без ПДВ са роком важности до истека гаранције за испоручена добра, односно, најмање 30 

дана од датума истека гаранције - у корист Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију, 

Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача. 

 
Бланко соло менице се доставља у ПВЦ фолији 
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да 
достави потврду о извршеној регистрацији достављене менице 
Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих 
потписа (оверена од банке) као и копију ОП Образаца (овереног од надлежног органа овере) за 
лица за које је доставио картон депонованих потписа.  

 
Меница може бити активирана: 
a) ако се установи да уговорна страна није извршила уговорене обавезе у складу са 

техничким захтевима и обавезама из конкурсне документације, поднете понуде и 
потписаног уговора 
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b) ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се 
продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен 
рок извршења уговорне обавезе. 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, заинтересовано лице може у писаном облику тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

(пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно путем 
поште, електронске поште или факсом. 

Адреса: Специјална болница за рехабилитацију, Парк број 4, 15316 Бања Ковиљача, Служба за 
јавне набавке 

Адреса електронске пошта на коју је могуће упутити захтев за појашњењем или добити 
додатна објашњења или информације: nabavkekoviljaca@gmail.com. 

Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику у року од 3 (три) дана 
од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима и истовремено 
ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  

 

КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
У складу са чланом 20. ЗЈН, комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем 
послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште, електронске поште или 
факсом.  

Заинтересовано лице или понуђач може се обратити путем телефона само у вези информација 
и података који се односе на Наручиоца, на број телефона који је истакнут на ВЕБ страници у 
оквиру Портала јавних набавки, где је и објављен позив за подношење понуда и конкурсна 
документација у предметном поступку, а у засебном одељку са крајње десне стране, који 
садржи основне податке о Наручиоцу.  

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 
подношење понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и 
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 
МОДЕЛ УГОВОРА  
Модел уговора је саставни део понуде и понуђач подношењем понуде потврђује да прихвата 
све елементе модела уговора за партију за коју подноси понуду. 

 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ  
Наручилац је дужан да:  

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2. одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди;  

 

mailto:nabavkekoviljaca@gmail.com
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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 поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу 
великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако 
се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити 
подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у 
складу са чланом 14. ЗЈН.  

 

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

3. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда.  
 

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА  
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У 
записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. ЗЈН. Записник о отварању 
понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и 
присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.  

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда у року од три (3) дана од дана јавног отварања понуда.  
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће 
се отварати и биће враћена подносиоцу.  

 

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
Наручилац ће одбити понуду ако :  

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
 

Комисија за јавну набавку наручиоца, разматраће само понуде које су благовремено предате.  
Наручилац ће у складу са чланом 82. ЗЈН, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач 
у претходне три године у поступку јавне набавке:  
1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;  

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 доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао.  

 

Наручилац ће 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 јавне набавке, за период од претходне три године. 
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Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке, су:  

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
2. исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4. рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року;  

5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

7. писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података 
наведених у понуди;  

8. писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоцу непотписан уговор 
о јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише уговор, након 
што му је уговор у поступку јавне набавке додељен.  

9. писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског 
обезбеђења;  

10. писана исправа којом се потврђује да су наручилац и понуђач у судском или 
арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних 
набавки или по основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним 
набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку 
другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 

Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за 
јавне набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу.  

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Наручилац ће применити критеријум за доделу уговора и вредновати понуде за које, након 

прегледа, утврди да су одговарајуће, прихватљиве и не садрже битне недостатке због којих могу 

бити одбијене. 
 

РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
Уколико две или више понуда буду имале исту цену уговор ће бити додељен оном понуђачу 

који у својој понуди краћи рок испоруке.  

Уколико две или више понуда буду имале исти рок испоруке, уговор ће бити додељен оном 

понуђачу који је понудио дужи период гаранције. 
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ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  
Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава. 
Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, 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 или прихватљивом.  
 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  
 

Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких референци  наручилац ће 
понуђачу одредити примерени рок од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или 
разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна 
појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом 
вредновања понуда. 
 

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. 
 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  
Наручилац ће, у складу са чланом 108. ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, 
донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 10 дана од дана јавног отварања понуда.  
 

Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка на 
основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 
 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о 
обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у 
припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне 
захтев. 
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ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. ЗЈН. 

Како је у питању поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 149. став 3. 

захтев за заштиту права је благовремен ако је примљен од стране наручиоца три (3) дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
 

Пријем захтева за заштиту права путем елктронске поште сматраће се правовременим радним 
данима од 07:00 до 14:00 часова. 

У складу са чланом 148. ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно 
заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача односно заинтересованог лица, 
може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за 
јавне набавке, Државна ревизорска институција и јавни правобранилац. 

 

Чланом 149. ЗЈН дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија), а 
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

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

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсна документација, сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. У овом случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
 

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 а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  

 
Ако 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 мога знати приликом подношења претходног захтева.  
 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.  
 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је пет (5) дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права 
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права.  
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Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 
препорученом пошиљком са повратницом.  

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о 
уплати таксе, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-0000742221843-57, модел: 

97, позив на број: 50-016, прималац: Буџет Републике Србије, сврха: Републичка 
административна такса, захтев за заштиту права, број јавне набавке: 44/2018.  

 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. став 6 ЗЈН, наручилац у складу са чланом 113. ЗЈН закључује уговор о 
јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права.  
 

Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН закључити уговор са 
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  
 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА  
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка 
јавне набавке, наручилац ће објавити у року од пет (5) дана од дана закључења уговора 
односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.   
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Образац број 1 

 

ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр._______ од дана __________ за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 44/2018 – 

Набавка, испорука и монтажа конференцијске, аудио и видео опреме објекта „Курсалон“ 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Име особе за контакт:  

И – мејл:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број понуђача (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

Лице овлашђено за потписивање уговора:  

 
 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 2 

 

Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в) 

Начин подношења понуде  

А) Самостално 

Б) Са подизвођачем 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

В) Као заједничку понуду 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
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Напомена:  

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у 

обрасцу бр. 2 потребно је исти копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у 

заједничкој понуди. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац бр. 1: „ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим 
учесницима у заједничкој понуди треба навести у обрасцу бр. 2.  

 

 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 3 

 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 44/2018 -  

Набавка, испорука и монтажа конференцијске, аудио и видео опреме за објекат 

„Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо 

следећу:                                              

 

П О Н У Д У ______________ 
 

Ред. 

бр. 
Опис материјала  

Јед. 

мерe 
кол. 

Јед.цена 

Без ПДВ-

а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

А. ТЕЛЕФОНСКА И КОМПЈУТЕРСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

1. Р РЕК ОРМАН СА ОПРЕМОМ 
  - RACK I UPS 

19" Inorax-ST 32U samostojeci rack 

dim.600x800mm,crni,FlatP kom 1 

Krovna ventilatorska jedinicasa 2 ventilatora i termostatom 

kom 1 

Komplet kablova za uzemljenje rack ormana komplet 1 

Četka protiv prašine za uvod kablova u rack, duz.1m kom 1 

19" ALU Naponska zastita sa 6xsuko uticnica i prekidacem 

kom 2 

Komplet kavez matica sa šrafom 1 pak= 100kom kom 1 

STP 24-p Modularni metalni panel sa drzacem kablova, 

prazan kom 3 

UTP Keystone tooless CAT6 modul, crni kom 72 

19" 1U Fiksna polica za rack,povecane nosivosti, 

600mm,crna kom 3 

 

UPS LINE 1500VA Line Interactive, Sinusoidal 3.Samo 

prednje 19" šine kom 1 

Single-phase UPS reversible rack/tower 

Power from 1000 to 3000 VA 

Perfectly sinusoidal output waveform 

VI line-interactive 

Boost and Buck AVR converter 

Control by microprocessor 

The battery is easy to replace 

RS232 communication port 

LAN / SNMP connectivity 

LCD display. 

ком 1   

2.  РЕК ОРМАН СА ОПРЕМОМ 
  RACK I UPS 

19" Nazidni 18U rack dim.600x600mm, demontažne bočne 

st.,crn kom 1 

Krovna ventil. jed. sa 2 venti i termostatom za nazid rekove 

kom 1 

Komplet kablova za uzemljenjerack ormana komplet 1 

Četka protiv prašine za uvod kablova u rack, duz.1m kom 1 

19" ALU Naponska zastita sa 6x šuko uticnica i prekidacem 

kom 1 

ком 1   
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Komplet kavez matica sa šrafom 1kom kom 60 

19" rack polica 1U dub.450mmdist. min 225 - max 421 mm 

kom 3 

STP 24-p Modularni metalni panel sa drzacem kablova, 

prazan kom 2 

UTP Keystone tooless CAT6 modul, crni kom 48 

 

UPS LINE 1500VA Line Interactive, Sinusoidal 3.Samo 

prednje 19" šine kom 1 

Single-phase UPS reversible rack/tower 

Power from 1000 to 3000 VA 

Perfectly sinusoidal output waveform 

VI line-interactive 

Boost and Buck AVR converter 

Control by microprocessor 

The battery is easy to replace 

RS232 communication port  

LAN / SNMP connectivity 

LCD display 

3 PoE SWITCH са FIBRE модулима    
24-port 10/100/1000T PoE+ stackable switch with  2 combo 

ports (10/100/1000T or 100/1000X SFP) and 2 SFP+ stack-

ing/user ports  …………………… kom. 1 

10/100/1000T (RJ-45) COPPER PORTS - 24 

COMBO (100/1000X SFP PORTS OR 10/100/1000T, RJ-

45 PORTS) - 2 

10 GIGABIT SFP+ PORTS* OR 10 GIGABIT STACKING 

PORTS - 2 

MAX POE+ ENABLED PORTS - 24 

SWITCHING FABRIC - 92Gbps 

FORWARDING RATE - 104,16Mbps 

 

MAX POWER CONSUMPTION - 53,6W 

MAX HEAT DISSIPATION - 182,9BTU/hr 

TYPICAL POWER CONSUMPTION - 464,3W 

MAX POWER CONSUMPTION - 94,3W 

MAX SYSTEM HEAT DISSIPATION - 321,7BTU/hr 

TYPICAL NOISE - 43,7dB 

MAX NOISE - 57,7dB 

 

Authentication 

RFC 1321 MD5 Message-Digest algorithm 

RFC 1828 IP authentication using keyed MD5 

Encryption 

FIPS 180-1 Secure Hash standard (SHA-1) 

FIPS 186 Digital signature standard (RSA) 

FIPS 46-3 Data Encryption Standard (DES and 3DES) 

Management 

AMF MIB and SNMP traps 

AT Enterprise MIB 

SNMPv1, v2c and v3 

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 

RFC 1155 Structure and identification of management in-

formation for TCP/IP-based Internets 

RFC 1157 Simple Network Management Protocol (SNMP) 

ком 2   
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RFC 1212 Concise MIB definitions 

RFC 1213 MIB for network management of TCP/IP-based 

Internets: MIB-II 

RFC 1215 Convention for defining traps for use with the 

SNMP 

RFC 1227 SNMP MUX protocol and MIB 

RFC 1239 Standard MIB 

RFC 2011 SNMPv2 MIB for IP using SMIv2 

RFC 2012 SNMPv2 MIB for TCP using SMIv2 

RFC 2013 SNMPv2 MIB for UDP using SMIv2 

RFC 2096 IP forwarding table MIB 

RFC 2578 Structure of Management Information v2 

(SMIv2) 

RFC 2579 Textual conventions for SMIv2 

RFC 2580 Conformance statements for SMIv2 

RFC 2674 Definitions of managed objects for bridges with 

traffic classes, multicast filtering and VLAN extensions 

RFC 2741 Agent extensibility (AgentX) protocol 

RFC 2819 RMON MIB (groups 1,2,3 and 9) 

RFC 2863 Interfaces group MIB 

RFC 3164 Syslog protocol 

RFC 3411 An architecture for describing SNMP manage-

ment frameworks 

RFC 3412 Message processing and dispatching for the 

SNMP 

RFC 3413 SNMP applications 

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for SNMPv3 

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for 

SNMP 

RFC 3416 Version 2 of the protocol operations for the 

SNMP 

RFC 3417 Transport mappings for the SNMP 

RFC 3418 MIB for SNMP 

RFC 3621 Power over Ethernet (PoE) MIB 

RFC 3635 Definitions of managed objects for the Ethernet-

like interface types 

RFC 3636 IEEE 802.3 MAU MIB 

RFC 4188 Definitions of managed objects for bridges 

RFC 4318 Definitions of managed objects for bridges with 

RSTP 

RFC 4560 Definitions of managed objects for remote ping, 

traceroute and lookup operations 

 

1000Base SX SFP module, multi-mode fibre, 550m-Hot 

Swappable ……………kom. 2 

4 Адекватни каблови и конектори - 

RJ45/LAN/UPS/OPTIC каблови за 

повезивање/преспајање периферије са 

преспојним LAN кабловима, ситним 

монтажним и везним материјалом, 

шрафовском робом и преспојним материјалом 

паушал    

5 Услуга изласка на објекат (путни трошкови, 

исхрана), испорука опреме и материјала за 
паушал    
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уградњу, испитивање инсталације, монтажа 

опреме, повезивање, пуштање у рад, провера 

техничке и функционалне исправности, 

програмирање на захтев корисника, основна 

обука корисника са издавањем основног 

упутства за употребу, примопредаја опреме. 

Основно програмирање на захтев корисника се 

подразумева. Напредно програмирање врши 

ИТ стручњак (особа која одржава целокупну 

мрежу). 

6. Испорука и монтажа бежичног Wireless rutera, 

1Gb, напајање преко UTP кабла 
Wireless Controller za UNIFI mrežu 

Podržava do 64 Unified Access Pointa u Stock varijanti, 

mogućnost proširenja brojaAP kojima kontroler 

upravlja64/256 po kontroleru256/1024 po klasteringu4x 

10/100/1000 RJ454x 100/1000 SFP Combo ports2x USB 2.0 

ports1x Console (RJ-45) port1X HDD drive SlotAP moni-

toring: Managed AP, Rogue AP Authentication fail AP, 

Standalone AP 

ком 1   

7. Испорука и монтажа бежичног Wireless rutera, 

1Gb, напајање преко UTP кабла 
- Wireless AP za UNIFI mrežu 

Wireless Dual-Band Unified Access Point is designed for 

small to medium businesses and enterprises, providing un-

paralleled bandwidth and flexibility for medium to large 

scale Wi-Fi networks. Featuring the latest 802.11ac technol-

ogy on its 5 GHz band, allows you to deploy more devices 

and provide greater throughput for your wireless clients. 

Self-configuring cluster feature 

Up to 32 virtual access points may be created from a single 

access point 

Flexible QoS with Wi-Fi Multimedia (WMM) 

IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) 

UL2043 certified chassis (plenum-rated SKU) 

High-Performance Connectivity 

Bandsteering for efficient traffic management 

One Gigabit Ethernet LAN port 

Airtime fairness 

Trusted Wireless Security Feature 

WPA/WPA2 Personal 

WPA/WPA2 Enterprise 

MAC address filtering 

  

Rogue AP detection 

 

Technical Specifications 

Interfaces 

802.11b/g/n 2.4 GHz wireless 

802.11ac 5 GHz wireless 

One 10/100/1000 LAN port 

RJ45 console port  

Factory reset button 

ком 20   
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Power switch 

Power connector 

LEDs Power LAN, 2.4 GHz, 5 GHz 

Wireless Frequency: 2.4 GHz band: 2.4-2.4835 GHz; 5 GHz 

band: 5.15-5.35 GHz, 5.47-5.825 GHz 

Data Transfer Rate 

802.11ac: 433 Mbps-867 Mbps 

802.11n: 6.5 Mbps-300 Mbps 

802.11g: 54, 48, 36, 24, 12, 9, and 6 Mbps          

802.11b: 11, 5.5, 2, and 1 Mbps 

802.11a: 54, 48, 36, 24, 12, 9, and 6 Mbps 

Operation Channel 2.4 GHz 13 channels; 5 GHz 19 non-

overlapping channels 

Antenna Internal omnidirectional antennas 4 dBi for 5 GHz, 

4 dBi for 2.4 GHz 

Security SSID Security Up to 32 SSIDs, 16 per radio 802.1Q 

VLAN Station Isolation 

Wireless Security WPA Personal/Enterprise AES and TKIP 

Detection & Prevention Rogue and Valid AP Classification       

Authentication MAC Address Filtering     

Network Management Operational Modes Standalone 

Configuration Group Sync AP Cluster, up to 10 APs; Man-

aged 

Web-based User Interface HTTP/HTTPS 

Command Line RJ45 Serial Console Telnet/SSH SNMP 

Dimensions 158.79 x 158.79 x 69.39 mm w/o bracket   

Weight 500 grams 

Power Adapter (not included) 12 V DC, 2 A 

Max Power Consumption 16.6 W 

Power over Ethernet 802.3at PoE+ 

Temperature Operating: 0 to 40 °C, Storage: -20 to 65 °C 

Humidity Operating: 10% to 90% non-condensing     

Certifications: CE, EN 301 893 V1.7.1 (2012-06) 

(DFS/TPC), EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), FCC, IC, cUL, 

LVD, UL2043, C-Tick, BSMI, NCC 

8.  Адекватни каблови и конектори - RJ45/LAN са 

ситним монтажним и везним материјалом, 

шрафовском робом и преспојним материјалом 

паушал 

   

9 Услуга изласка на објекат (путни трошкови, 

исхрана), испорука опреме и материјала за 

уградњу, испитивање инсталације, монтажа 

опреме, повезивање, пуштање у рад, провера 

техничке и функционалне исправности, 

програмирање на захтев корисника, основна 

обука корисника са издавањем основног 

упутства за употребу, примопредаја опреме 

Паушал 

   

10 Пластична разводна кутија за оптичка влакна 

до 8 xSC/ST/LC прикуљачака за 

унутрашњу/споашњу монтажу 

- оптика  

19" FO klizna kutija za 24 SC simp.adapt. prazna 

neopremlje kom 4 

комплет 1 
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F.O. bridge kit za 12 splicevasa 

uvodnikom,obujmicama... kom 4 

Multimode SC simplex FO adapter kom 16 

Splice kaseta komplet za maksimalno 24 vlakna 

kom 4 

Protektor FO vlakana kodsplajsovanja za presek 

2,5mm kom 16 

Slepa maska za SC simplexFO adapter kom 80 

Multimode OM3 SC Pigtail duz.2m kom 16 

Multimode LC-SC duplex patch cord, 50/125, 

duz.2 m, LSZH kom 2 

11 Услуга изласка на објекат (путни трошкови, 

исхрана), испорука опреме и материјала за 

уградњу, испитивање инсталације, монтажа 

опреме, повезивање, пуштање у рад, провера 

техничке и функционалне исправности, 

Сплајсовање, конекција влакана, уградња 

опреме, провера, мерење са издавањем атеста и 

документације. 

 

   

 УКУПНО А.     

     

В. АНТЕНСКА ИНСТАЛАЦИЈА     

1.  Адекватни каблови  RJ45/LAN i COAX са 

ситним монтажним и везним материјалом, 

шрафовском робом и преспојним материјалом 

паушал 

   

2. Услуга изласка на објекат (путни трошкови, 

исхрана), испорука опреме и материјала за 

уградњу, испитивање инсталације, монтажа 

опреме, повезивање, пуштање у рад, провера 

техничке и функционалне исправности, 

програмирање на захтев корисника, основна 

обука корисника са издавањем основног 

упутства за употребу, примопредаја опреме 

паушал 

   

 УКУПНО В.     

      

С. ВИДЕО НАДЗОР     

1 Испорука и монтажа IPC dome камере за 

унутрашњу монтажу IP66 
- 2 MP IR Network Dome Camera 

Cip:1/2.7” progressive scan CMOS 2Mpx 

Rezolucija snimanja: 1920×1080@30fps 

Osetljivost: 0.02 lux@F1,8, AGC on, WDR  

Kompresija: H.264/ H.265/ MJPEG 

Optika:  2.8mm 

Interfejsi: 1x RJ45  

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, 

DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 

ком 

15   
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SMTP, IGMP, 802.1X 

Mrežni standardi: ONVIF 

2D/3D DNR 

SMART funkcije:  intrusion, line crossing, motion detection, 

face detection, people counting 

IC osvetljenje: Domet IC dioda do 30m 

Napajanje 12V DC, PoE 

Potrošnja max 5,5W 

Radna temperatura -35 C ~+60 C, IP66 

Dimenzije: 126 x 94mm 

2. Зидни носач dome камере, метални ком 15   

3. Адекватни каблови и конектори - RJ45/LAN 

каблови/конектори за повезивање/преспајање, 

ситним монтажним и везним материјалом, 

шрафовском робом и преспојним материјалом 

Паушал 

   

4. Испорука и монтажа IPC dome камере за 

спољању монтажу IP66 

- 2 MP IR Network Bullet Camera 

Cip:1/2.7” progressive scan CMOS 2Mpx 

Rezolucija snimanja: 1920 × 1080@30fps 

Osetljivost: 0.02 lux@F1,8, AGC on, WDR 

Optika: 4mm 

Interfejsi: 1x RJ45 

Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, 

DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, 

NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X 

Mrežni standardi: ONVIF 

2D/3D DNR 

SMART funkcije:  intrusion, line crossing, motion 

detection, face detection, people counting 

IC osvetljenje: Domet 30m 

Napajanje 12V DC, PoE 

Potrošnja max 6,4W 

Radna temperatura -35 C ~+60 C, IP66 

Dimenzije 157,3 x 62,4 x 63mm, 

ком 

10   

5.  Зидни носач BULLET камера за смештање 

инсталације, метални 
ком 

10   

6 Адекватни каблови и конектори - RJ45/LAN 

каблови/конектори за повезивање/преспајање, 

ситним монтажним и везним материјалом, 

шрафовском робом и преспојним материјалом 

паушал 

   

7.  Снимач за видео надзор 

  - 32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ 

Video/Audio input 

IP video input 32-ch, Up to 12 MP resolution 

Two-way audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) 

Network 

комплет 1 
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Incoming bandwidth 320 Mbps, or 200 Mbps 

(when RAID is enabled)  

Outgoing bandwidth 256 Mbps, or 200 Mbps 

(when RAID is enabled) 

Remote connection 128 

Video/Audio output 

Recording resolution 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 

MP/3 

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/C

IF/QCIF 

VGA1 /HDMI1 output resolution 

HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 

2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 

1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 

1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 

1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 

1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

VGA2/HDMI2: output resolution 1920 × 

1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 

720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

Audio output 2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ) 

Decoding format H.265/H.264/MPEG4 

Live view / Playback resolution 12 MP/8 MP/6 

MP/5 MP/4 MP/3 

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/C

IF/QCIF 

Synchronous playback 16-ch 

Capability 4-ch @4K, or 16-ch @ 1080p 

SATA 8 SATA interfaces for 8HDDs, eSATA 1 

eSATA interface 

Capacity Up to 6TB capacity for each HDD 

Disk array type RAID0, RAID1, RAID5, 

RAID10, Number of arrays 4 

Network interface 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps 

self-adaptive Ethernet interface 

Serial interface RS-232; RS-485; Keyboard 

USB interface Front panel: 2 × USB 2.0; Rear 

panel: 1 × USB 3.0, Alarm in/out 16/4 

Power supply 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz, Max. 

Power 200 W 

Consumption (without hard disk) ≤30 W 

Working temperature -10 to +55ºC (14 to 131ºF) 

Working humidity 10 to 90 % 

Chassis 19-inch rack-mounted 2U chassis 

Dimensions(W × D × H) 445 × 470 × 90 mm 



 
Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 
Јавна набавка  број  44/2018                                 набавка, испорука и монтажа конференцијске,  

   аудио и видео опреме за објекат „Курсалон“ 

34 

(17.5"× 18.5" × 3.5") 

Weight(without hard disk) ≤ 10 Kg (22 lb) 

8. HARD DISC WD60PURX-78 PURPLE, 6TB, 

Western Digital, IntelliPower, SATA III, 64MB 
ком 

2   

9. POE SVICH    

Unmanaged PoE Switch 

 Compliant with IEEE802.3, IEEE802.3u, 

IEEE802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, and 

IEEE802.3x Ethernet standards 

16*10/100 Base-TX Ethernet ports, one 

10/100/1000 Base-T Ethernet port and one 

10/100/1000 Base-X SFP optical module port 

Ports 1 - 16 are 10/100 Mbps downlink ports and 

comply with IEEE 802.3af and IEEE 802.3at. 

The maximum of 30W port output PoE power and 

the maximum of 135W total output PoE power 

Support four network modes: Priority, Standard, 

Isolate and Extend 

4K MAC address and MAC address learning 

7.2 Gbps backplane bandwidth 

Store-and-Forward switching 

All-mental construction 

13 inch length and 1 U standard height size allow 

it to be mounted on subrack. 

ком 

2   

10 Ситан монтажни и везни материал, patch каблови 

1м и 2м (у довољној количини), адекватни каблови 

и конектори - RJ45/LAN каблови/конектори за 

повезивање/преспајање, ситним монтажним и 

везним материјалом, шрафовском робом и 

преспојним материјалом 

паушал 

   

11 .Адекватни каблови и HDMI на RJ45 конвертер 

са ситним монтажним и везним материјалом, 

шрафовском робом и преспојним материјалом 

паушал 

   

12. Самостојеће пројекционо платно димензија 

427x325 cm, формат 4:3 
ком 

1   

13.  Мерење сигнала, пуштање и атестирање 

инсталације 

- Услуга изласка на објекат (путни трошкови, 

исхрана), испорука опреме и материјала за 

уградњу, испитивање инсталације, монтажа 

опреме, повезивање, пуштање у рад, провера 

техничке и функционалне исправности, 

програмирање на захтев корисника, основна 

обука корисника са издавањем основног 

упутства за употребу, примопредаја опреме. 

Позиционирање видног поља на захтев 

паушал 
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корисника. Мерење рачунарске инсталације са 

атестирањем и издавање документације по 

сваком линку. 

 УКУПНО С.     

      

D.АУДИО ИНСТАЛАЦИЈЕ     

1. п ПОЈАЧАЛО 

19" (483 mm wide) rack mounting Yes 

height- rack units (1U=44 mm) 2 U 

depth (build in) 371 mm 

depth (incl front) 390 mm 

power supply 230 

VAC volts 

emergency power supply 24 VDC 

volts 

power consumption (max) 800 VA 

watts 

output power RMS 100 volts 240 

watts 

output power RMS 8 ohms 240 

watts 

music program power 290 

watts 

minimum impedance load 4 ohms 

output power tappings 100 - 70 

- 50 volt - 8ohm 

zone outputs 6 

MIC inputs balanced 4 

inputs with Phantom power 3 

line input balanced 3 

line input unbalanced 4 

tone control Yes 

priority switch 7 

VOX mute Yes 

chime Yes 

emergency input Yes 

priority output 24 VDC 

priority levels 6 

frequency response (in Hz) 40 - 25K 

cooling system fan 

applicable in 100V Yes 

applicable low impedance Yes 

ком  

3   

2. TUNER/MP3/USB/SD/DAB+/BT   

19" (483 mm wide) rack mounting Yes 

height- rack units (1U=44 mm) 1 U 

depth (build in) 305 mm; depth (incl front) 315 

ком 4 
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mm;  

power supply 230 

VAC volts 

FM tuner Yes 

DAB Tuner / DAB + Yes 

CD Yes 

USB 32 GB up to 9999 songs 

SD card 32 GB up to 9999 songs 

supported file format MP3, 

WMA 

Bluetooth Yes 

Supported bluetooth profiles A2DP, 

AVRCP and SPP 

unbalanced outputs 2 x RCA 

+ COMBI RCA 

other/digital outputs 1x opti-

cal + 1x coaxial 

IR remote included Yes 

RS232 control Yes 

applicable in 100V Yes 

applicable low impedance Yes 

Net weight product (kg) 4,60 

3. ПОЈАЧАЛО 

dynamic output power 4 ohms 4 x 240 watts                         

RMS output power 4 ohms 4 x 240 watts 

dynamic output power 8 ohms 4 x 120 watts                         

RMS output power 8 ohms 4 x 120 watts 

dynamic output power bridged 8 ohms 2 x 480 

watts              

output power RMS bridged 8 ohms 2 x 480 watts 

output power RMS 100 volts 4 x 240 watts                             

output power RMS bridged 100 volts 2 x 480 

watts 

minimum impedance load per channel 4 ohms                      

minimum impedance load bridged per channel 8 

ohms 

power consumption (max) 1050 watts                                   

19" (483 mm wide) rack mounting Yes 

height- rack units (1U=44 mm) 2 U                                       

depth (build in) 330 mm 

depth (incl front) 338 mm                                                     

power supply 115 - 230 VAC volts 

Power supply technology 2 x switching mode 

power supply      

output voltage tappings 100 - 70 - 50 - 35 - 4 Ohm 

watts 

ком 

1   
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output channels 4                                                                

line input balanced 4 

line input unbalanced 4                                                        

Channel separation > 68 dB @ 1 kHz 

Power amp topology Class-D                                                

frequency response (in Hz) 50 - 20K 

cooling system fan                                                              

applicable in 100V Yes 

applicable low impedance Yes                                               

Net weight product (kg) 

4. ПРЕД –ПОЈАЧАЛО 

Input : Line 1 : XLR Balanced 0dB, 20 kOhm 

Input : Line 2-6 : RCA Cinch, 500 mV, 10 kOhm 

Input : Mic 1-2 : Front: Jack balanced -50 dB / 

600 Ohm 

Input : Mic 1-2 : Rear: Combo balanced -50 dB / 

600 Ohm 

Output : Zone 1 : RCA Cinch 0dB / 100 Ohm 

Output : Zone 2 : XLR Balanced 0 dB / 100 Ohm 

Frequency Response : 20 Hz to 25 kHz 

Tone control MIC : 3-band tone control 

Tone control Line : 3-band tone control 

Mute contact : Via screw 

Distortion : < 0.01% 

Dimensions (H x W x D) : 44 x 483 x 275 mm 

Weight : 3.1 Kg 

ком 1 

  

5.  Испорук и монтажа у плафон у ресторану 

уградних звучника 20W/8Ω ,пречника 200mm 

,бели 

  - plafonskih zvučnik  

Type : 2-way HiFi Pro 

Woofer : 6.5" enforced PP, rubber edge 

Tweeter : 1" silk dome 

Impedance : 16 ohm / 100V 

Transfo Power tappings: 1,5 - 3 - 6 Watts 

RMS Power 16 Ohm: 

AES Rated: 40 Watts 

Music - Program: 60 Watts 

RMS Power 100V: 

AES Rated: 6 Watts 

Music - Program: 10 Watts 

SPL 1w/1m: 92 dB 

Max peak: 105 dB 

Frequency range : 60Hz-20kHz 

Dispersion: @ 1 kHz: 180°; @ 4 kHz: 80°; @ 8 

kHz: 45° 

ком 10 
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Dimensions : Cut out: 183 mm; Outside: 205 mm; 

Depth: 80 mm 

Weight: 1.4 Kg 

6.  НАЗИДНИ ЗВУЧНИК 

height 38 mm; width 198 mm; depth 190 mm 

loudspeaker system 2-way 

woofer size 6,5 inch 

woofer cone material coated paper 

tweeter size 1 inch 

mounting system clickmount 

100V transformer power taps 60 - 30 - 15 - 6 watts 

impedance (ohms) 16 

low impedance dynamic power 200 watts 

low impedance RMS power 150 watts 

SPL 1W/1m 90 dB 

max SPL 1m 110 dB 

frequency response 65 - 20K Hz 

main construction material ABS plastic 

grille main material aluminium 

IP rating 64 

Horizontal dispersion angle 1000 Hz 180° 

Vertical dispersion angle 1000 Hz 180° 

Net weight product (kg) 3.9 

Ком  22 

  

7 Микрофони за делегате по столовима, за 

дискусије/дебате 

microphone typeunidirectional condensor 

frequency response 80 Hz - 

16 kHz 

system interconnection RJ45 - 

CAT5 cables, straight, according to  

maximum SPL 100 dB 

for 1% THD 

dimensions (h x w x d) 54 x 110 

x 165 mm 

dimensions with mic (h x w x d) 494 x 

110 x 165 mm 

net weight 730 g 

ком 5 

  

8. Микрофон за председавајућег 

microphone typeunidirectional condensor 

frequency response 80 Hz - 

16 kHz 

system interconnection RJ45 - 

CAT5 cables, straight, according to  

maximum SPL 100 dB 

for 1% THD 

dimensions (h x w x d) 54 x 110 

ком 1 
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x 165 mm 

dimensions with mic (h x w x d) 494 x 

110 x 165 mm 

net weight 730 g 

accessories supplied manual, 

microphone foam cap 

9. Интерфејс (разделник) за повезивање 

микрофона председавајућег да може прекинути 

или дозволити дискусију/расправу између 

делегата 

nominal output level 100 mV 

output impedance < 1 kohm 

THD < 0.5% 

signal to noise ratio > 60 dB 

system signal output unbal-

anced jack connector 6.3 mm 

power supply in 100 - 240 

VAC/47-53Hz/1.4A max 

power supply out 15 

VDC/4.3A switching mode power supply 

dimensions (h x w x d) 24 x 49 x 

49 mm 

net weight 36 g 

gross weight 600 g 

dimensions power supply (h x w x d) 38 x 53 x 

115 mm 

net weight power supply 300 g 

accessories supplied: power supply & cable, 1.5m 

6.3 mm jack cable (unbalanced) 

ком 1 

  

10 Бежични микрофон за новинаре  

Entry level wireless microphone, VHF, 8 se-

lectable channels per band 

VHF Diversity Receiver 

• Permanently attached telescopic antennae 

• 8 switchable channels 

• “SoundSwitch” for optimal audio quality without 

using 

additional high-end devices 

• Power adapter 12 V DC 

Front View 

• Channel selector switch 

• Volume control for audio output 

• LEDs to display RF connection, battery state, 

audio signal, 

clipping, operation 

Rear View 

ком 

2   
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• Audio output, 3-pin XLR / 1/4" jack (6.35 mm) 

• “SoundSwitch” change-over switch for vo-

cals/guitar or speech 

• Integrated strain relief for power cable 

• 12 V DC connection for power adapter 

VHF Diversity Receiver 

Operating principle . . . . . . . . . . Diversity Receiv-

er 

Frequency range . . . . . . . . . . . . Band 2 = 194 - 

204 MHz; Band 3 = 213 - 223 MHz 

Frequency response . . . . . . . . . . 100 Hz - 16 kHz 

Dynamic range. . . . . . . . . . . . . . 112 dB 

Output level. . . . . . . . . . . . . . . . max. 0 dBV 

(XLR and jack output) 

Mains connection . . . . . . . . . . . 100 V - 240 V 

AC; 

12V DC power supply unit 

Power consumption . . . . . . . . . . 150 mA 

Ambient temperature . . . . . . . . 0 to +55 °C 

Weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 g 

Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . 143 x 100 x 41 

mm 

Antenna connection . . . . . . . . . 2 x telescopic, 

permanently 

attached antennae 

TG 100B Beltpack Transmitter 

Frequency range . . . . . . . . . . . . Band 2 = 194 - 

204 MHz; Band 3 = 213 - 223 MHz 

Frequency response . . . . . . . . . . 100 Hz - 16 kHz 

Transmitter power . . . . . . . . . . . < 10 mW erp 

Dynamic range. . . . . . . . . . . . . . 110 dB 

Transmission range. . . . . . . . . . . up to 100 metres 

under 

optimal conditions 

Operating time . . . . . . . . . . . . . approx. 8 hrs. 

(NiMH 2100 mAh) 

 

Input level . . . . . . . . . . . . . . . . . max. 1.2 V rms 

Weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 g without 

batteries 

Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . 94x59x26 mm 

Pin assignment of 4-pin 

connector . . . . . . . . . . . . . . . . . Pin 1 = ground, 

Pin 2 = IN1, 

Pin 3 = IN2, Pin 4 = +5 V 

Pin assignment headset 
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11. splitter/mixer за банкет салу са бином 

This splitter, line mixer or level conditioner will 

let you send and receive signals any way you 

want. Each channel can operate independently in 

either splitter or mixer mode. Make getting your 

signals where you want them to be easier . 

8-channel splitter/mixer 

Wide frequency range 

Use as level matching amplifier or DI 

Tech Specs 

Type Analog 

Channels 8 

Inputs - Line 6 x XLR, 

2 x TRS 

Outputs - Main 6 x XLR, 

2 x TRS 

Rackmountable Yes 

Height 1.75" 

Width 19" 

Depth 8.5" 

Weight 6.7 lbs. 

ком 

1   

11 Kабл  Cordial CCM 1FM Microphone Cable - 

XLR female to XLR male, 2x0.2 sq. mm; 

Neutrik/Rean connectors, handmade overmoulded 

cable retentions, coding rings with embedded la-

belling field. Length: 10m          

ком 2 

  

12 Kабл  Cordial 2xRCA-2xRCA 10m        ком 8   

13 Kабл  Cordial CCFI 1.5 PP - professional jack to 

jack instrument cable with gold plated Rean con-

nectors. Colour: Black. Cable length: 10m. 

ком 1 

  

14. Kабл  Cordial CFU 1.5 FC Professional Audio 

Cable - XLR female to RCA male, 1x0.22 sq. mm 
ком 

1   

15 Kабл  Cordial 2xRCA-2xRCA 10m 

 
ком 

1   

16 Адекватни AUDIO/VIDEO/HDMI каблови и 

конвертери са ситним монтажним и везним 

материјалом, шрафовском робом и преспојним 

материјалом 

паушал 

   

17.  Услуга изласка на објекат (путни трошкови, 

исхрана), испорука опреме и материјала за 

уградњу, испитивање инсталације, монтажа 

опреме, повезивање, пуштање у рад, провера 

техничке и функционалне исправности, 

програмирање на захтев корисника, основна обука 

корисника са издавањем основног упутства за 

употребу, примопредаја опреме 

паушал 

   

 УКУПНО D.     
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

A. Те лефонска и компјутерска 

инсталација 

  

B. Антенска инсталација   

C. Видео надзор   

D. Аудио инсталације   

УКУПНО   
 

 

1. Рок испоруке опреме је _____ дана (не дужи од 20 од дана потписивања и закључивања уговора).  

2. Период гаранције  _________________ месеци (не мањем од 12 месеци или у трајању 

произвођачке гаранције.) 

3. Сервисирање за време  важења гаранције.  
4. Рок плаћања је ________ дана (не може краћи од 30 дана ни дуже од 45 дана) од дана 

испостављања рачуна. 
5. За извршење јавне набавке ангажујемо _______( ________словима) подизвођача (уписати број 

подизвођача). словима  

6. Важност понуде износи ____  дана (минимум 30 дана) од дана отварања понуда.  

 

 

Напомена:  

 Понуђач треба да попуни све артикле из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 
неприхватљива. 

 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 

  

  



 
Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 
Јавна набавка  број  44/2018                                 набавка, испорука и монтажа конференцијске,  

   аудио и видео опреме за објекат „Курсалон“ 

43 

 

Образац бр. 4 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од 

трошкова прибављања средства обезбеђења. 

 

  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади оправдане трошкове и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 

својој понуди. 

 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге 

релевантне доказе. 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр.  5 

 

На основу члана 61, 75. став 1. тачке 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву:  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке мале вредности, ЈН бр. 44/2018- Набавка, испорука и монтажа 

конференцијске, аудио и видео опреме за објекат „Курсалон“ Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, испуњава све услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

− Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

− 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; 

− 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); 

− понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 

забрану обављања делатност која је на снази у време подношења понуда. 

 

Бања Ковиљача, ________2018. године 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________   

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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Образац број 6 

 

ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

 

 

 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац број 7 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА 
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и овери печатом и 
потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.  
У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора потребно је да 
парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група овластила, чиме 
потврђује да прихвата све елементе уговора. 
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од чланова 
групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да 
прихватају све елементе уговора. 

 

У Г О В О Р 

Набавка, испорука и монтажа конференцијске, аудио и видео опреме за објекат 

„Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи, ЈН 44/2018  
 

Уговорне стране: 
НАРУЧИЛАЦ:  Специјална болница за рехабилитацију ,  
   15316 Бања Ковиљача, Парк бр. 4, ПИБ 101188430,  

коју заступа в.д. директор  Прим. др Александар Јокић  

( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 
и 

ДОБАВЉАЧ:   __________________________________________________ 

   МБ _________________ПИБ______________,  

број рачуна___________________, 

кога заступа директор _____________________________  

(у даљем тексту: „Добављач“) 

ПРЕАМБУЛА: 

Наручилац је на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, 14/15 

и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак јавне набавке добара мале вредности ЈН 44/2018 – 

Набавка, испорука и монтажа конференцијске, аудио и видео опреме за објекат „Курсалон“ 

Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи  
 

 Добављач је дана  .2018. године поднео понуду дел. бр. _____________ од ____________ године 

(понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ 

од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се сматра саставним делом овог 
уговора, а у складу са захтеваном техничком спецификацијом. 

 

Наручилац  је на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број___________   од 
________ .2018. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за испоруку 
добара захтеваних у конкурсној документацији. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Наручилац и добављач закључују уговор о додели јавне набавке за набавку, испоруку и монтажу 

конференцијске, аудио и видео опреме за објекат „Курсалон“ а у свему према конкурсној 

документацији и техничким захтевима и спецификацијама који су саставни део овог уговора.  
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ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 
 

Члан 2. 

Уговорену цену чине:  

Укупна цена набавке добара – након  претходно спроведене јавне набавке из чл. 1. овог Уговора, без 
пореза на додату вредност, у износу од _______________________________________________ динара, 

 

-порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

 

-Укупна уговорена цена износи:  ______________________ динара  
 

(словима:_________________________________________________________________________________

____________динара ) 
 

Уговорена цена из овог члана не може се мењати након потписивања уговора.  

У уговорену цену урачунати су сви трошкови добављача који се односе на предмет јавне 

набавке из овог уговора.  
 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

Сва плаћања по овом уговору Добављачу ће вршити Наручилац. 

Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 2. овог Уговора 
бити извршена на следећи начин:  

Плаћање ће се вршити у року не мањем од 30 дана по закљученом уговору, а према условима из обрасца 

понуде. 

 

Члан 4. 

Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за набавку,испорука и монтажа 

конференцијске, аудио и видео опреме у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 
Уговорена цена подразумева: 
Набавку и испоруку предмета јавне набавке, као и одржавање предмета набавке у гарантном периоду, а 

све према спецификацији и садржају достављеном у понуди.  
 

РОК 

 

Члан 5. 

Испорука добара која су предмет јавне набавке вршиће се у складу са потребама наручиоца. Рок 

испоруке је ____(не дуже од 20 дана) у складу са потребама наручиоца.  

Уговорне стране су сагласне да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора сачине 

записник о примопредаји/пријему добара. 

Уколико Наручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла, и ако након писаног 
упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у 
реализацији уговора надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Добављача у 
посао и изврши наплату менице за добро извршење посла. 
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет уговореног 
првог Добављача. 
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Члан 6. 

Ако Добављач не изврши испоруку у року предвиђеном чланом 6. овог Уговора, дужан је да плати 
Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених 
добара, до максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене. 
Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

 

Члан 7. 

ГАРАНЦИЈА 

Добављач даје наручиоцу гаранцију за квалитет добара која су предмет овог уговора у трајању од 

_________ месеци (не мањем од 24 месеци). 

 

Члан 8. 

СЕРВИСИРАЊЕ 

Добављач даје се обавезује да обезбеди сервис за добра која су предмет уговора за време трајања 

гаранције. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да обезбеди доле наведене захтеве Наручиоца: 

 Изврши набавку и испоруку добара из предмета  уговора; 

 Испоручи потпуно квалитетна и тражена добра из конкурсне документације и захтева и 

спецификације који су саставни део овог уговора. 

 Уколико добављач испоручи добро са скривеним недостатком дужан је да на рекламацију 

наручиоца испоручи ново добро без накнаде. 

 Уколико добављач испоручи добро са недостатком који се могао открити уобичајеним 

прегледом приликом преузимања добра, дужан је да на рекламацију наручиоца отклони 

недостатке добра (оправком, заменом делова добра или предајом новог добра) без накнаде. 

 У случају из ст. 2. и 3. овог члана наручилац је дужан да у року од 24 сата од уоченог недостатка, 

записнички констатовати и извршити рекламацију. 

 Добављач је у обавези да одржаваи сервисира предмет набавке у гарантном периоду. 

 
Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са 
писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и по 
инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Добављача у посао и 
изврши наплату гаранције за добро извршење посла. 
 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет уговореног 
Добављача. 
 

Члан 10. 

Предмет који се набавља мора бити у сагласности са техничким захтевом Наручиоца, одређеним у 
техничкој спецификацији конкурсне документације, условима и законским прописима. 

 
Члан 11. 

Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи понуђена добра према садржају из 
понуде. 
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Члан 12. 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора 
објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су 
предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви 
документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Добављач ће користити 
искључиво за извршење уговорних обавеза. 
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова, која наступи од момента закључења уговора, као и током важења 
уговора, и да промену документује на прописани начин. 

 

Члан 13. 

Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се 
не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату менице 
за добро извршење посла. 
 

 КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

 

Члан 14. 

Добављач је одговоран за  квалитет набављеног добра. 
При пријему испоруке од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да стави на располагање све доказе о 
квалитету понуђених и уговорених добара. 
Квалитативни пријем и примопредаја ће се обавити у месту испоруке на адреси Наручиоца. 
Квалитативни пријем подразумева контролу исправности и проверу карактеристика предметних добара 
која су наведене у техничкој спецификацији.  

Ако су резултати тестова и прегледа у складу са техничким захтевима Наручиоца саставиће се 
Записник о примопредаји. У случају да испоручена добра не задовољавају  техничке норме и услове из 
Уговора Добављач је дужан да у року од 7 дана отклони све недостатке.  
За време отклањањања недостатака или оштећења Добављач ће плаћати пенале у складу са чланом 7.  

Уговора. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 15. 

Добављач је у обавези да у року од 10 дана од дана закључења уговора достави наручиоцу меницу за 

добро извршење посла, која ће бити са клаузулама, безусловна и платива на први позив. Меница за 

добро извршење посла издаје се у висини 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ –а са роком 

важности који је десет (10) дана дужи од истека рока за коначно извршење.. 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити 
важност менице за добро извршење посла. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и начин предвиђен уговором. Поднета банкарска 

гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 16. 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за реализацију 
послова из члана 1. овог Уговора. 
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Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.  
 

Наручилац се обавезује да у најкраћем могућем року обавештава Добављача о евенуталним 
неправилностима у функционисању и раду примљених добара.  
Уколико су све фазе прибављања испоруке и пуштања у рад у складу са  захтеваним и понуђеним 
техничким и функционалним карактеристикама, Наручилац се обавезује да изврши исплату по овом 
уговору.  

Члан 17. 

Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 (тридесет) дана. Отказни рок 
тече од дана писменог споразума о раскиду Уговора. 
Уговор може бити раскинут једностраном изјавом Наручиоца саопштено Добављачу у писаној 

форми, препорученом пошиљку, у случају не извршења или нередовног извршења уговорниох 

обавеза Добављача, а према условима и процедури утврђеним претходним одредбама овог 

уговора. 

У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој 
уговорној страни надокнади штету. 
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором, 

примењивати одредбе Закона о облигационим односима  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора разликују 
од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора 

 

Члан 19. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше 
споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач достави 
Наручиоцу  попуњену банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 
представљају израз њихове стварне воље. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за Наручиоца, а 
2 (два) примерка за Добављача. 
 

Прилог 1. – Понуда Добављача бр. _____ од ___________ године. 

 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

За добављача: За наручиоца: 

М.П. 

  

М.П. 

 

Директор   

 

в.д. директора  

Прим. др Александар Јокић 
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Образац број 8 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 
Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 

4 

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница  
Код банке: Управа за јавна плаћања 
  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална болница за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  као Повериоца, да предате менице број 

_______________ може попунити на износ од ______________динара на име озбиљности понуде, за ЈН 

бр. 44/2018 од __________ године, чији је предмет набавка, испорука и монтажа 

конференцијске, аудио и видео опреме за објекат „Курсалон“ Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

 

Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, као 
Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности – 
меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем 
налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или 
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог 
поступка. 

Датум издавања Овлашћења _________________године 

Важност Овлашћења ____________________ године                                   
 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  

                                                                                            ________________________________ 
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Образац бр. 9 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА 

 

 На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 
јединствених инструмената платног промета 
Дужник – правно лице:______________________________________________ 

Седиште – адреса:_________________________________________________ 

Матични број:________________________ПИБ:_________________________ 

У месту:________________________________Дана:_____________________ 

Текући рачун:____________________Код банке:________________________ 

И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 

4 

Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница  
Код банке: Управа за јавна плаћања 
  

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ 

 

Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Специјална болница за 

рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  као Повериоца, да предате менице број 

_______________ може попунити на износ од ______________динара на име гаранције за добро 

извршење посла, за ЈН бр. 44/2018 од __________ године, чији је предмет набавка, испорука и 

монтажа конференцијске, аудио и видео опреме за објекат „Курсалон“ Специјалне болнице 

за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

Овлашћује се Специјална болница за рехабилитацију, 15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4, као 
Поверилац, да у складу са одредбама наведеног уговора за наплату доспелих хартија од вредности – 
меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем 
налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца. 

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату 
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или 
због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 
прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на 
повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из овог 
поступка. 

Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до: промена лица 
овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, 
промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране 
Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Менице се могу поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из 
предметног Уговора. 
 

Датум издавања Овлашћења _________________године 

Важност Овлашћења ____________________ године                                   
 

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                              М.П.                  

                                                                                            ________________________________  
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Образац бр. 10 
 
 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ МЕНИЦЕ 

 

Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави 
потврду о регистрацији менице. 
 

 
 

 

• на линијама у пољу 6 уписати: печат и потпис овлашћеног лица дужника (истоветан као у Депо 
картону и ОП обрасцу), али тако да текст или печат ниједним својим делом не излазе из фиктивног 
оквира са слике, односно не прелазе на бели оквир менице. 
 

 

• Поред менице и меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона 
депонованих потписа, (оверена од банке) као и оверену копију ОП Образаца (овереног код 
надлежног органа овере) за лица за које је доставио картон депонованих потписа. 

 


