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На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. ГласникРС“, бр.124/12, 14/15 

и 68/15), Комисија Наручиоца сачињава 

 

Измену конкурсне документације за отворени поступак бр. 02/2019 

-Набавка добара- 

 Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са интегрисаним медија 

сервером (IMS) и објективом и осталом припадајућом опремом по спецификацији за 

потребе приказивања филмова Центра за културу Лазаревац 

 

Комисија Наручиоца за поступак јавне набавке у отвореном поступку – Набавка 

дигиталног DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са интегрисаним медија 

сервером (IMS) и објективом и осталом припадајућом опремом по спецификацији за 

потребе приказивања филмова Центра за културу Лазаревац  бр. 02/2019, врши измену 

Конкурсне документације, тако да мења Образац 5) на страни 26, а у свему осталом 

Конкурсна документација остаје иста. 

 

 

Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењена страна Конкурсне документације 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Измењена страна чини саставни део Конкурсне документације. Сви понуђачи су у обавези 

да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне документације. 

 

 

 



5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

Дигитални DCP пројектор са ласер-фосфор извором светла са интегрисаним медија 

сервером (IMS) и објективом и осталом припадајућом опремом, ЈН бр. 02/2019 

Предмет ЈН Ко

м. 
Произвођач, 

модел и тип 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

 

Укупна цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4  5  6 (2x4) 7 (2x5) 

Дигитални DCP 

пројектор са ласер-

фосфор извором 

светла са 

интегрисаним 

медија сервером 

(IMS) и објективом 

 

1 

     

Подностојеће 

постоље за 

пројектор и смештај 

опреме 

 

1 

     

Биоскопски 

дигитални аудио 

процесор 

 

1 

     

Двоканални 

појачавач снаге мин. 

700W, 450W,275W 

 

3 

     

Двоканални 

појачавач снаге мин. 

1000W,800W,475W 

 

1 

     

Бежични рутер са 

3G/4G подршком 

 

1 

     

Управљиви мрежни 

преклопник 

 

1 

     

HDMI/VGA – Аудио 

селектор 

 

1 

     

HDMI селектор 1      

Уређај за 

беспрекидно 

мрежно напајање 

 

1 

     

МОНТАЖА ОПРЕМЕ, ЗАВРШНО ИСПИТИВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ИСПРАВНОСТИ, 

ПУШТАЊЕ У РАД ОПРЕМЕ СА ЈЕДНОКРАТНОМ ЈЕДНОДНЕВНОМ ОБУКОМ 

КОРИСНИКА И ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА. 

УКУПНО:   
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