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Масарикова 17 

  Нови Сад  

 

 

 

ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Број: 5.2 - 23478                                                                                                  

Дана: 30.09.2022.  

                                                                              

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 91/19) и 

члана 60. Правилника о изменама и допуни Правилника о ближем уређивању планирања 

набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама, дел. бр. 

4.3-22725/1 од 25.09.2020. и 4.3.-6004/2 oд 15.03.2021.године, а у вези са Одлуком о 

спровођењу поступка набавке бр. 98/22-П од дана 27.09.2022. године, дел. бр. 5.2 - 23108 

упућујемо Вам: 

 

ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

БР. 98/22-П 

Набавка мултимедијалне опреме 

 

С А Д Р Ж И Н А: 

ОДЕЉАК 

 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

3. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И НАЧИН 

ДОКАЗИВАЊА 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

7. РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

8. ИЗЈАВА О ГАРАНТНОМ РОКУ И РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

У ГАРАНТНОМ РОКУ 

9. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

10. УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

11. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОШТОМ И АДРЕСА 

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (E-MAIL)  

12. МОДЕЛ УГОВОРА 

  

КОМИСИЈА ЗА НАБАВКУ: 
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1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 

Набавка мултимедијалне опреме 

 

Редни 

број 

Опис добра 

1. 

 

Televizor 1: 65“QLED LCD 4K Ultra HD 3840 x 2160px, Smart TV 

ATV/DTV-C,T,T2,S,S2 

Instalirani operativni sistem 

Tizen 

Broj USB 2.0 portova 2  

Broj HDMI portova 3  

Wi-Fi 

RMS snaga (W): 20 Automatska pretraga kanala Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova: 

Teletekst funkcija Broj jezika menija na ekranu: 28 Automatsko isključivanje Radi sa 

asistencijom Amazon Alexa Radi sa Google Assistant-om Potrošnja energije: 101 W 

Potrošnja energije (standby): 0.5 W Potrošnja energije (maks.): 240 W Ručni daljinski 

upravljač Uključeni kablovi Eternet LAN Ugrađeni zvučnici Dijagonala ekrana: 165 cm 

Oblik ekrana: Ravan 

Sa odgovarajućim zglobnim nosačem 

Garantni rok: min 24 meseca. 

2. Televizor 2: 

40"  LED, Full HD 1920 x 1080px, Android OS 

Smart TV, DVB-T/T2/C/S/S2 

 Dolby Audio, DTS, DTS Studio Sound, Equalizer 

 Wi-Fi (ugrađen), 

3GP, AVI, BMP, FLV, GIF, JPEG, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, MPO, OGM, PNG, 

TS, VOB, VRO, WebM, WEBP, WMV  

FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA, WMV  

Bluetooth:  

LAN priključak 

HDMI priključak: 2 

USB 2.0 priključak: 2 

Ostali priključci: - Antenski: 2x RF tip  

- Komponentni YPbPr ulaz  

- 1 x S/PDIF  

- Audio izlaz / Izlaz za slušalice  

- AV Kompozitni ulaz 

Sa odgovarajućim zglobnim nosačem 

Garantni rok: min 24 meseca. 

3. Slušalice 1:  

Glavne karakteristike: 

Plug-and-play 

USB povezivanje sa IP telefonima 

Performanse zvučnika:  

HD Voice / Videband Mikrofon za poništavanje buke i pasivno poništavanje šuma 

Tehnologija ActiveProtection štiti korisnike od akustičnih povreda  
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Integrisani LED indikator i ton upozorenja  

Sklopiv nosač rotacije  330 ° za lako podešavanje bez lomljenja  

Dužina kabla za slušalice: 1,2 m (od slušalica do kontrolne jedinice poziva)  

Dužina USB kabla: 0,9 m (od jedinice za kontrolu poziva do USB utikača)  

Boja Crna  

Masa: do 120 g  

Temperatura skladištenja: -30 ° C do +70 ° C  

Radna temperatura: -10 ° C do +50 ° C  

Mikrofon: 

Tip mikrofona: Jednosmerni  

ECM Opseg frekvencijskog odziva mikrofona: 100 Hz-8 kHz  

Propusni opseg mikrofona: širokopojasni  

Osetljivost mikrofona: -44,0 dB re. 1 V / Pa  

Zvučnik: 

Veličina zvučnika: 28 mm  

Osetljivost zvučnika: 93 dB SPL @ 1 kHz  

Opseg frekvencijskog odziva zvučnika: 20 Hz-20 kHz  

Impedansa zvučnika: 32Ω, @ 1,0 kHz  

Ulazna snaga zvučnika: mak 10 mV  

Propusni opseg zvučnika: širokopojasni  

Jednostavno upravljanje pozivima  

Odgovor / završetak / odbijanje / zadržavanje poziva Jačina zvuka veća / manja  

Isključi mikrofon  

Ponovo pozovi poslednji odlazni poziv 

Garantni rok: min 24 meseci. 

 

4. Slušalice 2: 

Glavne karakteristike: 

Plug-and-play 

USB povezivanje sa IP telefonima 

Performanse zvučnika:  

HD Voice / Videband Mikrofon za poništavanje buke i pasivno poništavanje šuma 

Tehnologija ActiveProtection štiti korisnike od akustičnih povreda  

Integrisani LED indikator i ton upozorenja  

Sklopiv nosač rotacije  320 ° za lako podešavanje bez lomljenja  

Dužina kabla za slušalice: 1,2 m (od slušalica do kontrolne jedinice poziva)  

Dužina USB kabla: 0,9 m (od jedinice za kontrolu poziva do USB utikača)  

 Boja Crna  

Masa: do 110 g  

Temperatura skladištenja: -30 ° C do +70 ° C  

Radna temperatura: -10 ° C do +50 ° C  

Mikrofon: 

Tip mikrofona: Jednosmerni  

ECM Opseg frekvencijskog odziva mikrofona: 100 Hz-8 kHz  

Propusni opseg mikrofona: širokopojasni  

Osetljivost mikrofona: -44,0 dB re. 1 V / Pa  

Zvučnik: 
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Veličina zvučnika: 28 mm  

Osetljivost zvučnika: 93 dB SPL @ 1 kHz  

Opseg frekvencijskog odziva zvučnika: 20 Hz-20 kHz  

Impedansa zvučnika: 32Ω, @ 1,0 kHz  

Ulazna snaga zvučnika: mak 10 mV  

Propusni opseg zvučnika: širokopojasni  

Jednostavno upravljanje pozivima  

Odgovor / završetak / odbijanje / zadržavanje poziva Jačina zvuka veća / manja  

Isključi mikrofon  

Ponovo pozovi poslednji odlazni poziv 

Garantni rok: min 24 meseci. 

 

5. WEB kamera: 

Tip Kamere/Sociva: 1 / 2.7“ CMOS  

Objektiv: 5 megapiksela  

Konektivnost: x 1.8m USB2.0 Type A kabl 

Audio :Ultra HD 

Pokrivač sočiva 

Microfon :Omni 

UVC protokol : UVC 1.0 

Vidno polje: 74 stepena 

Žižna daljina : 10cm-1,5m 

Maksimalna rezolucija: 1080 

Otvor blende : F/2.0  

Broj kadrova u sekundi (fps): 30  

Minimalno osvetljenje:0,5Lux dnevno ,0,1 Lux nocno    

Auto fokus:Da 

Balans bele svetlosti :Da / Auto  

Brzina okidanja:1/60-1/10000 sec   

Garantni rok: min 24 meseci. 

Led indikator :DA 

 

6. Kamera: 

Tip senzora ExmorR CMOS od 1/2.88'' sa ClearVid rasporedom piksela 

Rezolucija (MP) 12 MP 

Veličina slike (px) 4000 x 3000 tačaka 

Tip fokusa Auto-fokus / Manual 

Raspon objektiva (mm) 

3.8 - 38 mm (ekvivalentno 29.8 - 298 mm (16:9), 36.5 - 365 mm (4:3)) 

Otvor blende (f/) f/1.8 - 3.4 

Stabilizacija Optička stabilizacija slike 

Zum Optički zum 10x, digitalni zum 160x 

Veličina filtera 37 mm 

Minimalno luksa 3 lx 

Video snimanje (rezolucija) 1920 x 1080 sa 50 fps 

Zvuk Dolby Digital 2ch / 5.1ch, 16 bit, 48 kHz 

Tip fajlova MPEG-4 AVC, H.264 (AVCHD), MPEG-2 PS 
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Interfejs USB, HDMI, priključak za slušalice (3.5mm), mikrofon (3.5mm), daljinski 

Interna memorija 64 GB 

Sadržaj pakovanja 

Baterija, AC adapter, kabl za struju, mikrofon, držač za mikrofon, gumeni adapter za oko, 

zonerica, poklopac za objektiv, daljinski upravljač, A/V kabl, USB kabl, CD-ROM 

Garantni rok: min 24 meseci. 

 

7. Bubica-mikrofon: 

mikrofon sa mini kondenzatorskom kapsulom koja je omnidirekciona sa frekvencijom od 

60-18.000Hz. Kabl dužine 118cm, poseduje kavlarsko ojačanje i TRRS jack-banana 

konektor. Mikrofon može da radi sa svakom audio ili video aplikacijom koja prema audio 

signal sa headset konektora. U cenu je uključena transportna torbica, POP filter os 

sundjera i štipaljku za kačenje. 

Garantni rok: min 24 meseci. 

 

8.  Memorijska kartica za kameru: 

Tip memorijske kartice SDXC 

Kapacitet kartice (GB) 64 GB 

Brzina upisa/čitanja (MB/s) Upis: 150 MB/s; čitanje: 277 MB/s 

Garantni rok: min 24 meseci. 

 

9.  Memorijska kartica za foto-aparat za Canon EOS 1200D: 

Micro SD 64GB Extreme sa adapterom SDSQXA2-064G-GN6MA 

Garantni rok: min 24 meseci. 

 

10. Objektiv za Canon EOS 1200D: 

Objektiv Canon 55-250 IS STM 

Min. fokusno rastojanje za 35mm 0.85 m 

Raspon objektiva (mm) 55 - 250 mm 

Otvor blende (f/) f/4 - 5.6 

Stabilizacija Optička stabilizacija slike 

Veličina filtera 58 mm 

AF servomotor STM 

Dimenzije (ŠDV) mm 70 x 111 mm 

Materijal tela Kvalitetna plastika 

Masa (g) 375 g 

Ugao gledanja (horizontalno) 27° 50' - 6° 15' 

Sadržaj pakovanja Prednji i zadnji poklopac 

Garantni rok: min 24 meseci. 

 

11. Adapter DisplyPort na HDMI: 

Priključci na jednoj strani DisplayPort (muški) 

Priključci na drugoj strani HDMI (ženski) 

Garantni rok: min 24 meseci. 
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2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

       

Привредни субјект _________________________________________________________са 

седиштем:    _________ адреса:    _________ 

________________________, 

матични број:  ____________ ПИБ:  ________  врста правног лица (микро, мало, 

средње, велико), предузетник или физичко лице: _______________ 

_________________________________,бројеви 

телефона:_______________________________е-

mail:_________________________________________ 

пословна банка:      бр.рачуна:    

 ________ 

лице за контакт:________________________________ 

 

Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:      _______ 

(уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код 

Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави 

овлашћење за  заступање, односно потписивање уговора).     

даје понуду у поступку набавке: Набавка мултимедијалне опреме, бр. 98/22 - П, како следи: 

 

Понуда се подноси:  

(означити одговор) 

 

Самостално 

Заједничка понуда 

 

Понуда укључује подизвођаче: 

(означити одговор) 

 

Да 

Не 

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

пун назив фирме:________________________________ 

седиште________________________________________ 

матични број____________________________________ 

ПИБ___________________________________________ 

особа за контакт _________________________________  

                                                         (име, презиме) 

тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт _________________________________                                                           

                                                     (име, презиме) 
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1. Укупна понуђена цена износи: ___________________ динара без пдв-а 

2. Укупна понуђена цена износи: ___________________ динара са пдв-ом. 

3. Начин плаћања: налогом за пренос. 

4. Рок плаћања: плаћање се врши  у року од најдуже 45 дана, рачунајући од дана 

пријема исправно сачињене е фактуре испостављене, након испоруке добара и на 

основу обостраног потписаног Записника о извршеној примопредаји 

добара/отпремнице. 

5. Рок испоруке добара износи: _________ календарски/их дан/а рачунајући од дана 

пријема писаног захтева – налога/поруџбенице, укључујући и упућивање истог путем 

електронске поште  е – mail упућеног од стране Наручиоца. (минимално прихватљив 

рок испоруке добара је 5 календарски дана, а максимално прихватљив рок испоруке 

добара је 15 календарских дана). 

6. Место испоруке: FCO - складиште ЈКП „Водовод и канализација“, на адреси 

Подунавска бр. 8., Нови Сад. 

7. Рок за отклањање недостатака у гарантном периоду:___________ дана, (не може 

бити дужи од 10 дана), рачунајући од пријема писаног захтева за отклањање 

недостатака упућеног од стране овлашћеног лица Наручиоца. (укључујући и 

упућивање истог путем електронске поште  е – mail).  

8. Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 

9. Упознати смо са садржином и прихватамо модела уговора   

(означити одговор)  

 

Да 

Не 

 

10.  Изјава о интегритету: Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђујемо да понуду у овом поступку набавке подносимо независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантујем тачност података 

у понуди. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_______________________________ 
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3.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Набавка мултимедијалне опреме бр. 98/22-П 

 

Ред. 

број 

Опис добра Јединица 

мере 

Коли

чина 

Јединична 

цена без 

пдв-а 

Укупна 

цена без 

пдв-а 

Произвођач 

1. 

 

Televizor 1: 65“QLED LCD 4K 

Ultra HD 3840 x 2160px, Smart 

TV 

ATV/DTV-C,T,T2,S,S2 

Instalirani operativni sistem 

Tizen 

Broj USB 2.0 portova 2  

Broj HDMI portova 3  

Wi-Fi 

RMS snaga (W): 20 Automatska 

pretraga kanala Broj Ethernet 

LAN (RJ-45) portova: Teletekst 

funkcija Broj jezika menija na 

ekranu: 28 Automatsko 

isključivanje Radi sa asistencijom 

Amazon Alexa Radi sa Google 

Assistant-om Potrošnja energije: 

101 W Potrošnja energije 

(standby): 0.5 W Potrošnja 

energije (maks.): 240 W Ručni 

daljinski upravljač Uključeni 

kablovi Eternet LAN Ugrađeni 

zvučnici Dijagonala ekrana: 165 

cm Oblik ekrana: Ravan 

Sa odgovarajućim zglobnim 

nosačem 

Garantni rok: min 24 meseca. 

 

 

 

 

 

 

Kom. 

 

 

 

 

 

1 

 

   

2. Televizor 2: 

40"  LED, Full HD 1920 x 

1080px, Android OS 

Smart TV, DVB-T/T2/C/S/S2 

 Dolby Audio, DTS, DTS Studio 

Sound, Equalizer 

 Wi-Fi (ugrađen), 

3GP, AVI, BMP, FLV, GIF, 

JPEG, MKV, MOV, MP4, MPEG, 

MPG, MPO, OGM, PNG, TS, 

VOB, VRO, WebM, WEBP, 

WMV  

 

 

 

 

 

 

Коm. 

 

 

 

 

 

 

1 
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FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA, 

WMV  

Bluetooth:  

LAN priključak 

HDMI priključak: 2 

USB 2.0 priključak: 2 

Ostali priključci: - Antenski: 2x 

RF tip  

- Komponentni YPbPr ulaz  

- 1 x S/PDIF  

- Audio izlaz / Izlaz za slušalice  

- AV Kompozitni ulaz 

Sa odgovarajućim zglobnim 

nosačem 

Garantni rok: min 24 meseca. 

 

3. Slušalice 1:  

Glavne karakteristike: 

Plug-and-play 

USB povezivanje sa IP telefonima 

Performanse zvučnika:  

HD Voice / Videband Mikrofon za 

poništavanje buke i pasivno 

poništavanje šuma Tehnologija 

ActiveProtection štiti korisnike od 

akustičnih povreda  

Integrisani LED indikator i ton 

upozorenja  

Sklopiv nosač rotacije  330 ° za 

lako podešavanje bez lomljenja  

Dužina kabla za slušalice: 1,2 m 

(od slušalica do kontrolne jedinice 

poziva)  

Dužina USB kabla: 0,9 m (od 

jedinice za kontrolu poziva do 

USB utikača)  

Boja Crna  

Masa: do 120 g  

Temperatura skladištenja: -30 ° C 

do +70 ° C  

Radna temperatura: -10 ° C do +50 

° C  

Mikrofon: 

Tip mikrofona: Jednosmerni  

ECM Opseg frekvencijskog odziva 

mikrofona: 100 Hz-8 kHz  
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Propusni opseg mikrofona: 

širokopojasni  

Osetljivost mikrofona: -44,0 dB re. 

1 V / Pa  

Zvučnik: 

Veličina zvučnika: 28 mm  

Osetljivost zvučnika: 93 dB SPL 

@ 1 kHz  

Opseg frekvencijskog odziva 

zvučnika: 20 Hz-20 kHz  

Impedansa zvučnika: 32Ω, @ 1,0 

kHz  

Ulazna snaga zvučnika: mak 10 

mV  

Propusni opseg zvučnika: 

širokopojasni  

Jednostavno upravljanje pozivima  

Odgovor / završetak / odbijanje / 

zadržavanje poziva Jačina zvuka 

veća / manja  

Isključi mikrofon  

Ponovo pozovi poslednji odlazni 

poziv 

Garantni rok: min 24 meseci. 

 

4. Slušalice 2: 

Glavne karakteristike: 

Plug-and-play 

USB povezivanje sa IP telefonima 

Performanse zvučnika:  

HD Voice / Videband Mikrofon za 

poništavanje buke i pasivno 

poništavanje šuma Tehnologija 

ActiveProtection štiti korisnike od 

akustičnih povreda  

Integrisani LED indikator i ton 

upozorenja  

Sklopiv nosač rotacije  320 ° za 

lako podešavanje bez lomljenja  

Dužina kabla za slušalice: 1,2 m 

(od slušalica do kontrolne jedinice 

poziva)  

Dužina USB kabla: 0,9 m (od 

jedinice za kontrolu poziva do 

USB utikača)  

 Boja Crna  

Masa: do 110 g  
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Temperatura skladištenja: -30 ° C 

do +70 ° C  

Radna temperatura: -10 ° C do +50 

° C  

Mikrofon: 

Tip mikrofona: Jednosmerni  

ECM Opseg frekvencijskog odziva 

mikrofona: 100 Hz-8 kHz  

Propusni opseg mikrofona: 

širokopojasni  

Osetljivost mikrofona: -44,0 dB re. 

1 V / Pa  

Zvučnik: 

Veličina zvučnika: 28 mm  

Osetljivost zvučnika: 93 dB SPL 

@ 1 kHz  

Opseg frekvencijskog odziva 

zvučnika: 20 Hz-20 kHz  

Impedansa zvučnika: 32Ω, @ 1,0 

kHz  

Ulazna snaga zvučnika: mak 10 

mV  

Propusni opseg zvučnika: 

širokopojasni  

Jednostavno upravljanje pozivima  

Odgovor / završetak / odbijanje / 

zadržavanje poziva Jačina zvuka 

veća / manja  

Isključi mikrofon  

Ponovo pozovi poslednji odlazni 

poziv 

Garantni rok: min 24 meseci. 

 

5. WEB kamera: 

Tip Kamere/Sociva: 1 / 2.7“ 

CMOS  

Objektiv: 5 megapiksela  

Konektivnost: x 1.8m USB2.0 

Type A kabl 

Audio :Ultra HD 

Pokrivač sočiva 

Microfon :Omni 

UVC protokol : UVC 1.0 

Vidno polje: 74 stepena 

Žižna daljina : 10cm-1,5m 

Maksimalna rezolucija: 1080 

Otvor blende : F/2.0  
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Broj kadrova u sekundi (fps): 30  

Minimalno osvetljenje:0,5Lux 

dnevno ,0,1 Lux nocno    

Auto fokus:Da 

Balans bele svetlosti :Da / Auto  

Brzina okidanja:1/60-1/10000 sec   

Garantni rok: min 24 meseci. 

Led indikator :DA 

 

6. Kamera: 

Tip senzora ExmorR CMOS od 

1/2.88'' sa ClearVid rasporedom 

piksela 

Rezolucija (MP) 12 MP 

Veličina slike (px) 4000 x 3000 

tačaka 

Tip fokusa Auto-fokus / Manual 

Raspon objektiva (mm) 

3.8 - 38 mm (ekvivalentno 29.8 - 

298 mm (16:9), 36.5 - 365 mm 

(4:3)) 

Otvor blende (f/) f/1.8 - 3.4 

Stabilizacija Optička stabilizacija 

slike 

Zum Optički zum 10x, digitalni 

zum 160x 

Veličina filtera 37 mm 

Minimalno luksa 3 lx 

Video snimanje (rezolucija) 1920 

x 1080 sa 50 fps 

Zvuk Dolby Digital 2ch / 5.1ch, 

16 bit, 48 kHz 

Tip fajlova MPEG-4 AVC, H.264 

(AVCHD), MPEG-2 PS 

Interfejs USB, HDMI, priključak 

za slušalice (3.5mm), mikrofon 

(3.5mm), daljinski 

Interna memorija 64 GB 

Sadržaj pakovanja 

Baterija, AC adapter, kabl za 

struju, mikrofon, držač za 

mikrofon, gumeni adapter za oko, 

zonerica, poklopac za objektiv, 

daljinski upravljač, A/V kabl, USB 

kabl, CD-ROM 

Garantni rok: min 24 meseci. 
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7. Bubica-mikrofon: 

mikrofon sa mini 

kondenzatorskom kapsulom koja 

je omnidirekciona sa frekvencijom 

od 60-18.000Hz. Kabl dužine 

118cm, poseduje kavlarsko 

ojačanje i TRRS jack-banana 

konektor. Mikrofon može da radi 

sa svakom audio ili video 

aplikacijom koja prema audio 

signal sa headset konektora. U 

cenu je uključena transportna 

torbica, POP filter os sundjera i 

štipaljku za kačenje. 

Garantni rok: min 24 meseci. 
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8.  Memorijska kartica za kameru: 

Tip memorijske kartice SDXC 

Kapacitet kartice (GB) 64 GB 

Brzina upisa/čitanja (MB/s) 

Upis: 150 MB/s; čitanje: 277 MB/s 

Garantni rok: min 24 meseci. 
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2 

   

9.  Memorijska kartica za foto-

aparat za Canon EOS 1200D: 

Micro SD 64GB Extreme sa 

adapterom SDSQXA2-064G-

GN6MA 

Garantni rok: min 24 meseci. 
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10. Objektiv za 

Canon EOS 

1200D: 

Objektiv Canon 55-250 IS STM 

Min. fokusno rastojanje za 

35mm 0.85 m 

Raspon objektiva (mm) 55 - 250 

mm 

Otvor blende (f/) f/4 - 5.6 

Stabilizacija Optička stabilizacija 

slike 

Veličina filtera 58 mm 

AF servomotor STM 

Dimenzije (ŠDV) mm 70 x 111 

mm 
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Materijal tela Kvalitetna plastika 

Masa (g) 375 g 

Ugao gledanja (horizontalno) 

27° 50' - 6° 15' 

Sadržaj pakovanja Prednji i 

zadnji poklopac 

Garantni rok: min 24 meseci. 

 

11. Adapter 

DisplyPort na 

HDMI: 

Priključci na jednoj strani 

DisplayPort (muški) 

Priključci na drugoj strani HDMI 

(ženski) 

Garantni rok: min 24 meseci. 
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  Укупна понуђена цена у динарима без ПДВ-а   

  Укупан износ ПДВ-а  

  Укупна понуђена цена у динарима са ПДВ-ом  

 

 

Напомена: Дата структура цене доказује да цена покрива сав трошак који ће понуђач 

имати у реализацији набавке, као што су трошкови транспорта на назначено место 

испоруке. Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца. Понуде у којима 

нису обухваћене све ставке биће одбијене.        

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_______________________________ 
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4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 03.10.2022. године до 10:45 

часова.  

 

Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом. 

 

Неблаговремену понуду поднету поштом Наручилац ће је по окончању поступка отварања 

понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене истог дана са почетком у 11:00 

часова. 

 

О поступку отварања понуда сачињава се Записник. Записник о отварању понуда се може 

доставити, у року од најдуже 10 дана од дана отварања понуда, привредним субјектима на 

њихов захтев упућен електронском поштом, писаним путем (укључујући и електронску 

пошту). 

 

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

Привредни субјекат мора испуњавати критеријуме за избор привредног субјекта, односно 

мора доказати да испуњава критеријуме у погледу обављања професионалне делатности и 

техничког и стручног капацитета и то: 

 

Технички и стручни капацитет:  

Контрола квалитета 

Привредни субјекта мора бити овлашћен од стране произвођача или његовог овлашћеног 

представника за територију Републике Србије (уколико произвођач нема канцеларију на 

територији Републике Србије) за продају понуђене мултимедијалне опреме. 

 

Као доказ за  испуњеност овог услова потребно је доставити: 

 

Овај критеријум доказује се достављањем изјаве/потврде/овлашћења/ауторизације издате од 

стране произвођача мултимедијалне опреме или његовог овлашћеног представника за 

територију Републике Србије (уколико произвођач нема канцеларију на територији 

Републике Србије), којом се овлашћује привредни субјект за продају понуђене 

мултимедијалне опреме. Уколико привредни субјект нуди мултимедијалну опрему 

различитих произвођача доставља тражени доказ сваког произвођача чију опрему нуди. 
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6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума “цена”. 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, 

биће изабрана понуда привредног субјекта/понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

Уколико понуде два или више привредног субјекта/понуђача имају једнаку понуђену цену 

која је и најнижа и исти рок испоруке, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који је 

понудио краћи рок за отклањање недостата у гарантном року. 

Уколико понуде два или више привредна субјекта/понуђача имају једнаку понуђену цену која 

је и најнижа, исти рок испоруке и исти рок за отклањање недостатака у гарантном року  

Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  

 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба.  

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену у 

динарима без пдв-а, једнак рок испоруке добара и исти рок за отклањање недостатака у 

гарантном року.  

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.  

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Наручилац ће 

сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба. 

 

7.  РОК, НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

Минимално прихватљив рок испоруке добара је 5 календарских дана рачунајући од дана 

пријема писаног захтева–налога/поруџбенице, укључујући и упућивање истог путем 

електронске поште е – mail, упућеног од стране Наручиоца, а максимално прихватљив рок 

испоруке добара је 15 календарских дана. 

 

Место испоруке: FCO, складиште Наручиоца, Подунавска 8, Нови Сад. 

 

Предметна набавка добара ће се реализивати једнократно. 

 

8. ИЗЈАВА О ГАРАНТНОМ РОКУ И РОК ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА 

У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 

Привредни субјекат/понуђач је дужан да уз понуду достави: 

 

- Изјаву о провери гарантног рока понуђене опреме, за коју је та изјава прецизирана у овој 

документацији - Образац бр.1 . 

 

Рок за отклањање грешака у гарантном периоду исказује се у данима и почиње да тече од 

момента пријема писаног захтева за отклањање недостатака упућеног од стране овлашћеног 

лица Наручиоца (не може бити дужи од 10 дана), (укључујући и упућивање истог путем 

електронске поште  е – маил). 
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ОБРАЗАЦ БР: 1 

Набавка мултимедијалне опреме, број 98/22-П 

 
Р. 

бр. 

Опрема Понуђени произвођач  Понуђени гарантни 

рок/гаранција  

 

1. 
ТЕЛЕВИЗОР 1   

 

2. 
ТЕЛЕВИЗОР 2   

 

3. 
СЛУШАЛИЦЕ 1   

 

4. 
СЛУШАЛИЦЕ 2   

 

5. 
WEB КАМЕРА   

 

6. 
КАМЕРА   

 

7. 
БУБИЦА - МИКРОФОН   

 

8. 
МЕМОРИЈСКА 

КАРТИЦА ЗА КАМЕРУ 

  

 

9. 
МЕМЕОРИЈСКА 

КАРТИЦА ЗА ФОТО – 

АПАРАТ ЗА CANON EOS 

1200D 

  

 

10. 
ОБЈЕКТИВ ЗА CANON 

EOS 1200D 

  

 

11. 
АДАПТЕР DISPLYPORT 

НА HDMI 

  

 

 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_______________________________ 
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9. РОК И НАЧИН  ПЛАЋАЊА 

 

Наручилац ће уговорену цену испоруку предметних добара исплатити Понуђачу на текући 

рачун, у року од најдуже 45 дана, рачунајући од дана пријема исправно сачињене Е-Фактуре 

испостављене након испоруке предметних добара и на основу обостраног потписаног 

Записника о извршеној примопредаји добара/отпремнице којим се верификује испорука 

добара. 

Плаћање Понуђачу ће се вршити у динарима, путем налога за пренос. 

Фактура треба у свему да садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату 

вредност. 

Фактура се издаје електронским путем Система електронских фактура, у складу са Законом 

о електронском фактурисању и пратећим подзаконским актима. 

Авансно плаћање није предвиђено. 

 

10.УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 

Понуда се сачињава у писаном облику, у складу са обрасцима датим у овом Позиву, уз 

достављање и  друге документације уколико је она захтевана. Уколико се понуда доставља 

електронским путем, иста се у целини скенира и доставља Наручиоцу у pdf формату. 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Понуда се може поднети непосредно, путем поште или електронским путем на адресу 

електронске поште наведену у овом позиву. 

 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном 

језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца.   

 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цене у понуди изразити у динарима. 

 

У Обрасцу понуде исказати укупну понуђену цену у динарима без пдв-а и са пдв-ом. 

 

У Обрасцу структуре цене понуђач треба да наведе јединичну цену без пдв-а, укупну цену за 

сваку ставку из спецификације без пдв-а, укупну понуђену цену у динарима без пдв-а,  укупну 

понуђену цену у динарима са пдв-ом и износ пдв-а и произвођача. 

 

Примена валутне клаузуле није предвиђена. 

 

Цене морају бити јасно и читко уписане. 

 

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да покрива све трошкове 
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које понуђач има у реализацији набавке (као што су трошкови транспорта на назначено место 

испоруке).  

 

Понуђенe јединичне цене су фиксне за сво време трајања уговора. 

 

Понуђач је дужан да понуди све ставке Обрасца структуре понуђене цене. Понуде у којима 

нису обухваћене све ставке биће одбијене. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

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

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Изабрани понуђач је у обавези да у моменту закључења Уговора, достави једну бланко 

(сопствену) соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора 

без пдв-а, за добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже од  периода 

важења Уговора. Меницa се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења свих уговорних 

обавеза изабраног понуђача, након чега се, на писмени захтев, враћа истом. Истовремено, 

предајом менице изабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда оверену копију картона 

са депонованим потписима овлашћеног лица (овера од стране пословне банке не старија од 

30 дана од дана предаје менице), као и овлашћења за Наручиоца да се меница може попунити 

у складу са Уговором, као и потврду да је меница регистрована у Регистру меница и 

овлашћења. 

 

Изабрани понуђач је у обавези да након потписивања Записника о 

примопредаји/отпремнице за испоруку достави једну бланко (сопствену) соло меницу са 

пратећим једним меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 

на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, са роком важности најмање 5 дана 

дуже од истека гарантног рока. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења 

свих уговорних обавеза Понуђача, након чега се на писмени захтев Понуђача враћа истом. 

Истовремено, предајом менице Понуђач  се обавезује да Нарућиоцу  преда оверену копију 

картона са депонованим потписима овлашћеног лица од стране пословне банке (овера не 

старија од 30 дана од дана достављања менице), овлашћење за Наручиоца да меницу може 

попунити у складу са Уговором, као и потврду да је меница регистрована у Регистру меница 

и овлашћења. 

 

Све менице морају бити  регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС 

бр. 56/11; 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20 ) Народне Банке Србије. 

 

Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или понуђача, али 

не и на подизвођача. 
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САДРЖИНУ ПОНУДЕ ЧИНЕ: 

 

1. Попуњен и потписан Образац понуде. 

2. Попуњен и потписан Образац структуре понуђене цене. 

3. Доказе који су наведени у Одељку 5. - Критеријуми за избор привредног субјекта и 

начин доказивања. 

4. Попуњена и потписана Изјава о гарантном року – Образац бр.1. 

 

Употреба печата није обавезна у складу са Законом о привредним друштвима («Сл. гласник 

РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18). 

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информација или 

погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити 

као неосноване.  

 

 

11. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОНУДЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОШТОМ И АДРЕСА  

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (E-MAIL) 

 

 

Привредни субјекат понуду може поднети непосредно, путем поште на адресу: ЈКП „Водовод 

и канализација“ Нови Сад, Масарикова 17, 21000 Нови Сад са назнаком „Понуда за набавку 

- Набавка мултимедијалне опреме, бр. 98/22 - П - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте 

мора бити исписан тачан назив и адреса понуђачa. 

 

или електронским путем на адресу: milica.banjac@vikns.rs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:milica.banjac@vikns.rs
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                                                     12. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен између: 1.- ЈКП,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА,, Нови Сад, Масарикова бр.17     

                                    рачун бр.105-32308-08 код АИК банке а.д. Нови Сад, ПИБ:100237118, 

                                   а кога заступа директор Гвозден Перковић као Наручилац (у даљем   

                               тексту Купац) и 

 2. ____________________________________________________________                                           

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

као Понуђач (у даљем тексту: Продавац) 

на следећи начин: 

Члан 1.- 

 

Овим уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна за набавку - Набавка 

мултимедијалне опреме, број 98/22 - П за потребе Ј.К.П.,,Водовод и канализација,, Нови 

Сад у свему према Позиву за достављање понудаи прихваћеној Понуди Продавца која чини 

саставни део овог уговора  (у даљем тексту: Понудa).  

 

Поступак јавне набавке је окончан правоснажном Одлуком Директора о додели уговора 

(дел.бр. ___/____ ) јер је понуда Даваоца услуге била благовремена, одговарајућа, 

прихватљивa и најповољнија применом критеријума за доделу уговора. 

 

Продавац наступа са подизвођачем _________________________ из______ 

ул.__________________ који ће делимично извршити предметну јавну набавку и то у 

делу:________________________________________________________________.  

  

Члан 2.- 

 

Уговорне стране прецизирају да је предмет овог уговора купопродаја мултимедијалне опреме  

(у даљем тексту: опрема, добра) у свему према усвојеној Понуди, прихавећеном Обрасцу 

структуре понуђене цене Продавца и Техничкој спецификацији Купца. 

 

Опрема мора: 

• бити сасвим нова, 

• најбољег квалитета и израде, 

• одговарати свим захтевима Купца и намени за које је одређена, 

• бити исправна и идентична у својој поузданости, и   

• мора у потпуности одговарати важећим домаћим или међународним стандардима за ту 

врсту опреме. 

 

Продавац је дужан да испоручи опрему у складу са: 

- одредбама овог уговора, 

- усвојеном понудом,  

- техничким карактеристикама-спецификацији из конкурсне документације Купца 

- обавезним прописима, стандардима и правилима струке, и 

- са пажњом доброг привредника. 
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Купац неће сносити одговорности за мане испоручене опреме ако су мане последица 

непридржавања правила струке те ће опрему са наведеним манама вратити Продавцу и 

поступити на начин уговорен овим уговором. 

 

Продавац се обавезује да набавку и испоруку изврши с пажњом доброг привредника и у 

складу са свим законима и прописима који се примењују у Републици Србији укључујући и 

прописе државних органа и организација и јавних предузећа Града Новог Сада који су у вези 

са реализацијом овог уговора. 

Члан 3.- 

 

Овај уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. Као датум закључења 

уговора, уговора се датум наведен у деловодном печату Купца.  

 

Члан 4.- 

 

Уговорена вредност/цена за набавку уговорених добара износи _______________ динара 

без пдв-а ( ______________ са пдв-ом).  

 

У цену из претходног става урачунати су сви зависни трошкови које Продавац има у вези са 

реализацијом предмета овог уговора, укључујући и трошкове испоруке добра на уговорено 

место испоруке. 

 

Једничне цене, количина и врсте добара прецизирани су прихваћеном Понудом Продавца и у 

Обрасцу структуре цене Продавца.  

 

Уговорене јединичне цене су фиксне за све време трајања уговора. 

 

Члан 5.- 

 

Испорука добара који су предмет овог уговора ће се вршити једнократно.  

 

Рок испоруке добара износи ____ календарских дана, рачунајући од дана пријема писаног 

захтева-налога упућеног од стране Купца за набавку (поруџбенице).  

 

Место испоруке: FCO - складиште ЈКП „Водовод и канализација“, на адреси 

Подунавска бр. 8., Нови Сад. 

Члан 6.- 

 

Плаћање предметних добара вршиће се на основу испостављених е - фактура за  испоручену  

количину и врсту, по јединичним ценама из прихваћеног Обрасца структуре цене Продавца.  

 

Купац ће уговорену цену испоручених добара исплатити Купцу на текући рачун бр.: 

___________________________ код ________________________, у року од најдуже 45 дана, 

рачунајући од дана пријема исправно сачињене Е-Фактуре испостављене по извршеној 

примопредаји добара и обостраног потписаног Записника о извршеној примопредаји добара 

/отпремнице  којим се верификује испорука добара. 
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Плаћање Продавцу ће се вршити у динарима, путем налога за пренос. 

 

Фактура треба у свему да садржи податке предвиђене у члану 42. Закона о порезу на додату 

вредност.  

 

Фактура се издаје електронским путем Система електронских фактура, у складу са Законом о 

електронском фактурисању и пратећим подзаконским актима. 

 

Члан 7.- 

  

Продавац гарантује да је испоручена опрема исправна и да одговара техничким 

спецификацијама које су саставни део овог уговора, те да иста нема стварних недостатака и 

скривених мана.   

 

Продавац у потпуности одговара за материјалне недостатке опреме које је она имала у 

моменту примопредаје без обзира да ли су му они били познати.  

 

Продавац одговара и за оне материјалне недостатке који се појаве после извршене 

примопредаје, ако су последице узрока који је постојао и пре испоруке односно 

примопредаје. 

 

Материјални недостаци постоје између осталог и ако опрема: 

а) нема потребна својства за њену редовну употребу и промет, 

б) нема потребна својства за нарочиту употребу за коју је Купац набавља, а која употреба је 

била позната Продавцу или му је морала бити позната, 

в) нема својство и одлике које су изричито или прећутно уговорене, односно прописане, и 

г) испопручена Купцу није саобразна уговореним захтевима.  

 

Члан 8.- 

 

Примопредају опреме вршиће овлашћена лица обе уговорне стране.  

 

Примопредаја опреме испоручене по основу поруџбенице ће се вршити тако што ће 

овлашћена лица извршити: 

• сравњење испоручене врсте и количине са подацима из поруџбенице и  

• визуелан преглед опреме. 

 

Након извршеног прегледа, приступиће се потписивању Записника о примопредаји односно 

отпремници од стране овлашћених преставника обе уговорне стране .  

 

Уколико прегледана опрема не буде одговарала по било ком основу, нарученој опреми из 

поруџбенице, овлашћено лице Купца ће недостатке записнички констатовати и опрему неће 

примити.  

 

Овлашћено лице ће наведеним Записником утврдити накнадни рок за поновну испоруку 

неодговарајуће опреме, који рок не може бити дужи од три дана рачунајући од дана 

сачињавања Записника. Када се утврди нови, накнадни рок за испоруку, а Продавац не 
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испоручи исправну и одговорајућу опрему, у предметном накнадном року, Купац може 

раскинути овај уговор једностраном изјавом воље и приступити реализацији менице дате на 

име доброг извршења посла. 

Члан 9.- 

 

Потписивањем наведених писмена односно Записника о примопредаји/отпремнице, 

овлашћена лица обе уговорне стране ће констатовати да је извршена квантитативна и 

квалитативна примопредаја опреме у складишту Купца и да је Купац преузео власништво над 

истом, чиме ће се испорука сматрати извршеном. 

 

Потписивањем предметног Записника/отпремнице Продавац се неће ослободити обавезе 

отклањања недостатака у гарантном року предвиђеном овим Уговором.  

  

Члан 10.- 

 

Ако се након извршене примопредаје опреме, покажу неки недостаци на опреми који се нису 

могли открити уобичајеним прегледом, Купац је дужан да о истом, писменим путем, обавести 

Продавца најкасније у року од 3 дана од дана када је открио недостатак. 

  

У случају да је Продавац знао или је морао знати за недостатке, Купац има право да се на те 

недостатке позове и када није извршио своју уговорну обавезу визуелног прегледа, односно 

да благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку. 

 

У напред наведеним случајевима, Купац има право да захтева од Продавца да му преда другу 

опрему без недостатака, односно да тражи испуњење уговора. Уколико то Продавац не 

учини, ни у року од 8 дана рачунајући од дана пријема захтева за испуњење уговора, Купац 

има право да овај уговор аутоматски раскине и приступи реализацији менице дате на име 

доброг извршења посла. 

 

Члан 11.- 

 

Продавац преузима на себе потпуну одговорност и гаранцију за сву опрему коју ће 

испоручити.  

 

Гарантни рок за: 

- Телевизор 1 износи _________ године, рачунајући од дана потписивања Записника о 

примопредаји/отпремнице, за испоруку опреме наведене у отпремници, 

- Телевизор 2 износи _________године, рачунајући од дана потписивања Записника о 

примопредаји/ отпремнице, за испоруку опреме наведене у отпремници, 

- Слушалице 1 износи _________ године, рачунајући од дана потписивања Записника о 

примопредаји/ отпремнице, за испоруку опреме наведене у отпремници, 

- Слушалице 2 износи _________ године, рачунајући од дана потписивања Записника о 

примопредаји/отпремнице, за испоруку опреме наведене у отпремници, 

- WEB камера износи _________ године, рачунајући од дана потписивања Записника о 

примопредаји/отпремнице, за испоруку опреме наведене у отпремници 

- Камера износи _________ године, рачунајући од дана потписивања Записника о 

примопредаји/отпремнице, за испоруку опреме наведене у отпремници 
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- Бубица-микрофон износи _________ године, рачунајући од дана потписивања 

Записника о примопредаји/отпремнице, за испоруку опреме наведене у отпремници 

- Меморијска картица за камеру износи _________ године, рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји/отпремнице, за испоруку опреме наведене у 

отпремници 

- Меморијска картица за фото-апарат за Canon EOS 1200D износи _________ године, 

рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји/отпремнице, за испоруку 

опреме наведене у отпремници 

- Објектив за Canon EOS 1200D  износи _________ године, рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји/отпремнице, за испоруку опреме наведене у 

отпремници 

- Адаптер  DisplyPort на HDMI  износи _________ године, рачунајући од дана 

потписивања Записника о примопредаји/отпремнице, за испоруку опреме наведене у 

отпремници 

 

Уговорени гарантни рок и услови гаранције за испоручена добра су у складу са 

произвођачким гаранцијама и захтевима из Техничке спецификације Купца. 

 

Рок за отклањање грешака у гарантном року износи ____ дана, рачунајући од дана 

пријема писаног захтева за отклањање грешака упућеног од стране овлашћеног лица Купца 

(укључујући и е маил). 

 

Уколико продавац након што је обавештен, у периоду који је уговорен, не замени неисправну 

опрему, односно не отклони недостатке на истој, Купац има право да приступи реализацији 

менице издате на име отклањања грешака у гарантном периоду и то без утицаја на било која 

друга права која Купац има у односу на Продавца на основу овог уговора. Купац задржава 

право и да од Продавца тражи надокнаду штете коју је претрпео због неисправности опреме.  

 

Члан 12.- 

 

Продавац је у обавези да у моменту закључења уговора, приложи једну бланко (сопствену) 

соло меницу са меничним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, за 

добро извршење посла, са роком важности најмање 30 дана дуже од периода важења уговора. 

Меница се држи у портфељу Купца све до испуњења свих уговорних обавеза Продавца, након 

чега се враћа истом на његов писмени захтев. Истовремено, предајом менице Продавац се 

обавезује да Купцу преда копију картона са депонованим потписима овлашћених лица (овера 

од стране пословне банке не старија од 30 дана од дана предаје менице) као и овлашћење за 

Купца да се меница може попунити у складу са уговором, као и Потврду да је меница 

регистрована у Регистру меница и овлашћења. 

Продавац је у обавези да одмах након потписивања Записника о 

примопредаји/отпремнице достави једну соло меницу са меничним овлашћењем у висини 

од 5% од вредности уговора без ПДВ-а за отклањање грешака у гарантном року, са  роком  

важности  најмање  5  дана  дуже  од  уговореног  гарантног рока последње испоруке. Меница 

се држи у портфељу Купца све до испуњења свих уговорних обавеза Продавца у гарантном 

року, након чега се на писмени захтев враћа истом. Истовремено, предајом менице Продавац 

се обавезује да Купцу преда оверену  копију  картона  са  депонованим  потписима  

овлашћеног  лица  од стране пословне банке (овера од стране пословне банке не старија од 
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30 дана од дана предаје менице), као и овлашћење за Купца да меницу може реализовати у 

складу са уговором. Такође, потребно је доставити оверену Потврду да је меница 

регистрована  у Регистру меница  и  овлашћења. 

 

Све менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о 

ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник 

РС“, бр. 56/11, 80/15, 76/16, 82/17 и 14/20) Народне Банке Србије. 

 

Купац задржава право да,  уколико Продавац не испуни обавезе преузете овим уговором, 

реализује примљена средстава финансијског обезбеђења. 

 

Члан 13.- 

 

1.- Купац може раскинути уговор простом писаном изјавом воље достављенoм Продавцу: 

А)  ако оцени да Продавац не може да извршава своје обавезе из овог уговора из било којих 

разлога укључујући и акте државних органа и догађаје који се могу подвести под појам више 

силе, 

Б) ако је заостајање у испоруци опреме која је предмет уговора, такво да доводи у питање 

њену испоруку - кашњење у испорукама дуже од 8 дана, рачунајући од дана пријема захтева 

за испоруку - поруџбенице, 

В)  ако је Продавац испоручио неисправну или неодговарајућу опрему или опрему 

неодговарајућег квалитета одређеног у техничким карактеристикама – спецификацији, 

 Г) ако Продавац не отклони недостатке на опреми  на начин  регулисан овим уговором,  и 

Д) у свим другим случајевима када Продавац не испуњава своје обавезе у складу са овим  

уговором. 

 

2.- Продавац може раскинути уговор простом писаном изјавом воље достављене Купцу због 

неиспуњавања његове уговорне обавезе плаћања по фактурама у уговореном року.  

У случају наступања кашњења плаћања од стране Купца, Продавац је дужан писменим путем 

опоменути Купца, са остављањем накнадног рока за плаћање неплаћене новчане обавезе, који 

рок не може бити краћи од 8 дана од дана пријема опомене. Уколико Купац ни у накнадном 

року из опомене не измири своју обавезу плаћања, Продавац може раскинути уговор. 

 

Накнадни рок као услов за раскид уговора, неће се одредити једино у случају када Купац 

изјави да неће или не може испунити уговорну обавезу плаћања. 

 

Најкраћи отказни рок по свим основама наведеним у претходним ставовима овог члана 

износи 8 дана, који рок почиње да тече од момента предаје писаног отказа једне стране другој. 

Изјава о отказу уговора се предаје препорученим писменом. 

 

У писаној изјави о раскиду уговора мора бити означено по ком основу се уговор раскида.   
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Члан 14.- 

 

Уколико Продавац, својом кривицом, не испуни своје уговорне обавезе везане за квалитет и 

кванититет добара и ако у уговореном року не буде испоручио опрему на начин прецизиран 

овим уговором, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 2‰ (промила) 

дневно од укупно уговорене цене из члана 4.- овог уговора, с тим да укупан износ уговорне 

казне не може прећи 10% вредности уговорене цене из члана 4.- овог уговора. 

  

Уколико Продавац не буде измирио своју новчану обавезу насталу по основу уговорене 

казне, Купац ће приступити реализацији предате менице за добро извршење посла. 

 

Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Купца да захтева и накнаду штете 

коју је претрпео. 

 

Члан 15.- 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним лицима или физичким 

лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који 

други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

Продавац одговара Купцу у случају неовлашћеног уступања, односно давања у залогу свог 

потраживања из овог уговора. Купац има право на накнаду штете због непоштовања ове 

одредбе уговора. 

 

Члан 16.- 

 

У складу са Законом о информационој безбедности, Продавац и сва од њега ангажована лица 

се обавезују да ће се према свим информацијама и/или подацима до којих буде дошао 

приликом реализације овог уговора, односити са строгом тајношћу, поверљивошћу, добрим 

пословним обичајима и посебном пажњом. 

Све информације и/или податке из става 1 овог члана користиће искључиво у циљу 

реализације предмета уговора. 

Члан 17.- 

 

На све што није наведено у овом уговору примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о јавним набавкама и сви други материјални закони и прописи у примени 

у Републици Србији који обавезују уговорне стране као обавезни за примену приликом  

реализације предменог уговора. 

 

Уколико за време реализације овог уговора код купца, односно продавца, дође до статусних 

и других битних промена, а које имају утицаја на извршење и реализацију овог уговора, 

извршиће се евентуалне допуне и измене овог уговора .  

 

Сва писмена која се достављају продавцу, достављају се на адресу регистрованог седишта 

продавца или на адресу коју продавац специјално писаним путем одреди за потребе овог 

уговора. 
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Сва писмена која се достављају купцу, достављају се на адресу регистрованог седишта  или 

на адресу коју купац  специјално писаним путем одреди за потребе овог уговора. 

 

Уговорна страна која накнадно измени адресу одређену применом претходних ставова, 

дужна је да о овој измени, одмах и без одлагања, писаним путем извести другу уговорну 

страну и стручни тим, у противом сносиће све штетне последице због пропуштања да поступи 

по овој одредби.                                                                                                                 

           

Сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумно, решаваће стварно 

надлежан суд у Новом Саду.                                    

 

Члан 18.- 

 

Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака од којих Продавац задржава  

2 (два), а Купац 5 (пет) примерака. 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора на српском језику представља оригинал 

и производи једнако правно дејство 

 

 

 

 

 

за Продавца:                                  М.П.                                   за Купца: 

 

     _______________________                 _____________________ 
 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити 

закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном понудом 

и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене уговорне клаузуле којима ће се регулисати 

тражени услови из позива за подношење понуде. Овај модел уговора је саставни део Позива за 

подношење понуда  и служи да се привредни субјекти упознају са његовом садржином. 

 

 


