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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Управа ГО Барајево 
 
Адреса: Светосавска бр. 2, 11460 Барајево 
 
Интернет страница www.barajevo.org.rs одакле можете преузети конкурсну 
документацију, исту можете преузети и са портала јавних набавки 
www.portal.ujn.gov.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број VI 01 404-21/2014  је  (добро) – Електронска опрема -
централизовани систем видео надзора 
  
4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
5. Лице за контакт: Јелена Јанковић 
e - mail адреса: javne.nabavke@barajevo.org.rs  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке број VI 01 404-21/2014  је  (добро) – 
 Електронска опрема - Централизовани систем видео надзора 
 
Oзнака из општег речника набавки:  
31710000 – Електронска опрема 
32323500 – Систем за видео надзор 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

1. Врста добара 
Електронска опрема – Централизовани систем видео надзора 
 

2. Техничке карактеристике 
Видео надзор је базиран на хибридној технологији (IP+аналогни), јер ће у 
каснијој фази постојећи видео надзори уз минималне трошкове моћи да се 
конектују у цео пројекат и да се прикључе централизованом мониторингу. 
Систем је тако конципиран јер се због мале пропусне моћи контролног центра, 
ради растерећења, снимање видео материјала обавља на DVR hard disk  
рекордерима локално а преглед и преузимање снимака се обавља из главног 
мониторинг центра. Већина третираних објеката би била решена на овај начин 
из поменутих разлога док би ближе локације биле повезане директно са 
центром.  
Опрема за локално снимање ће се смештати где је то могуће у месне канцеларије, 
домове културе и друге јавне објекте који су у власништву или  на располагању 
општине, државних органа, надлежни ће одредити адекватан простор за 
уградњу потребне опреме. Предвиђено је  ради даље надоградње, у смислу 
развоја и ширења контролисаних терена, инсталирати DVR рекордере са већим 
бројем улаза за снимање. 
 

Монтирати заштитне алармне магнетне контакте на врата као и на бочне 
странице рек ормана, где је смештена опрема.  
Магнетни контакти се повезују на GSM алармним модулом, који шаље поруку 
оператеру у контролном  центру о недозвољеним активностима. 
 

3. Квалитет 
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати 

стандардима. 
 

4. Количина и опис добара 
 

Опрема које се локално инсталира садржи следеће: 
- Рек орман 6U 
- Снимач DVR 
-     Network switch (опционо, PоЕ) 
-     WI-FI ruter 
-     Напајање 12V са ресетабилним PTC осигурачима (500мА по излазу) 
-     SMS GSM алармни модул 
-     Reed relay магнетни контакти 
-     Камере типа покретна PTZ високе резолуције, минималних 540 ТV линија, 
18x оптички зум, 12x дигитални зум или IP megapiksel покретна PTZ, 1,3 
megapikselа, 18 x оптички зум, по спецификацији и упутствима инвеститора. 
 

За места које треба покрити видео надзором а непостоји могућност за смештање 
опреме у објектима,  предвиђена  је уградња у RO-е који због осетљивости опреме 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности –

Електронска опрема - централизовани систем видео надзора - ЈН VI 01 

404-21/2014 

 6/ 43 

  

 

морају бити у IP 66 заштити. Потребне ормаре уз сагласност надлежне ЕДБ или 
Дирекције за грађевинско земљиште, ако се ради о стубовима јавне расвете, 
поставити на њихове стубове као и потребну опрему видео надзора, ако 
другачија могућност због специфичности локалитета не постоји. Предвидети 
алтернативно напајање преко акумулације из јавне расвете за трајање 
мониторинга 24 часа.  
Pредвиђено је да RO за опрему  буде обезбеђен од неовлашћеног приступа GSM 
модулом са алармним улазом и reed relay магнетним сензорима, такође се мора 
додатно уземљити због одвођења пренапона који се може јавити током 
коришћења. Алармни GSM модул треба да поседује могућност комуникације са 
центром путем СМС порука, ради дојаве евентуалних злоупотреба. Систем мора 
да поседује и уређај за контролу стања и статуса система, акумулатора као и мод 
за заштиту истих од претераног пражњења и пуњења.  
 

Мод за пуњење акумулатора предвидети према потрошњи изабране опреме и 
акумулатора, као и времена рада јавне расвете лето-зима, сва опрема се мора 
пројектовати за несметани рад целог система у периоду од три године. 
Пример прорачуна капацитета батерије се врши по образцу:  

 

Ah = A x h x 1.25,    где је: 
Аh   - капацитет батерије у Аh 
А     - сума потрошње струја батерија 
h      - захтевани период рада у сатима 
1.25 - фактор сигурност 

 

Састав опреме која се монтира на стубове јавне расвете, са прегледом модула и  
њиховом потрошњом у мА при напону од 24 VDC и 12 VDC, се мора узети у обзир 
да би се испунио услов од максимално 40%  пражњења батерија. 
Имајући у виду да број пуњења/пражњења зависи од процента испражњености 
батерија, предвидети  прорачуном да капацитет пражњења батерија не буде 
већи од  40%, што омогућава око 1100 пуњења/пражњења и животни век 
батерије више од 3 године. 
Камера треба да буде монтирана на најнеприступачнијем месту на стубу тако да 
се смањи могућност оштећења камера и крађе. За повезивање опреме се користи 
кабал UTP cat 5e за мрежу, за напајање спољњих камера 3x1,5мм енергетски 
кабал, а за унутрашње камере користити 3x1мм, сви каблови су типа PPOO. 
Сигналне и управљачке инсталације PTZ  RS485 мреже, изводити unshilded twisted 
pair проводницима. 
Имајући у виду површину коју треба покрити и концепцију где је оператер у 
надзорном центру присутан 24 часа, камере  које се монтирају на објекте су 
покретне, типа  PTZ са varifokal auto iris, auto fokus објективом са зумом аналогне 
и IP мегапиксел. 
 

Контролни центар 
  
У контролном центру је предвиђено монтирање четири рачунара у RAID моду, 
четири главна монитора и четири spot монитора. 
Главни монитори су димензија 40”. Spot монитори су 29”. 
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Повећањем броја камера у другим фазама, предвиђено је додавање по потреби 
NAS(Network Attached Storage) сервера за складиштење видео материјала у 
контролном центру, IPSAN/ NAS;  RAID0, RAID1; RAID5;  HDD hot swapable; redutant 
fans& power; protocols , SAMBA, NFS, iSCSI, CIFS, FTP, HTTP; WEB config; 16 SATAⅡ 
ports, 16 HDDs supported(each one up to 2TB. 

 

За управљање PTZ  IP камерама користи се NKB мрежна тастатура са džojstikоm 
са LC displejem; Pelco D, Pelco P;  twist-to-zoom džojstik; RJ45, RS232/485 конекција. 
Рачунари су повезани на интернет путем мрежног 12 портног switch-a TP-Link 
TP-Link TL-SG5412F JetStream™ 12-portni SFP Gigabitni upravljiv svič + 
4xCombo1000Base-T port, SNMP, RMON, WEB/CLI/Telnet, QoS, Security, 19" rack, AC 
100-240V / 50-60Hz. 
 

Софтвер за контролни центар који се инсталира на рачунарима треба да 
подржава до 1000 канала и максималан тренутни преглед од 121(11x11) слика. 
Укупан број слика са четири рачунара је 484 (11x11). 
Предвиђено је повевезивање додатних бљескалица, сирена  ради правовременог 
упозорења оператеру на алармне ситуације, као што је нестанак видео сигнала, 
губљења фокуса камере и остало. 
 

Компјутери су монтирани у рек орману 27U са додатним вентилаторима и УПС 
резервним напајањем предвиђеним за рек монтажу. 
PC конфигурације су са графичким картицама које подржавају повезивање два 
монитора. 
 

RAM меморија 4GB тип DDR3,  фреквенција 1.600MHz, број     слотова 2, 
максимално подржано 8GB, максимална подржана фреквенција 1.600MHz; 
графика;  графички процесор 2500; Прикључци позади; HDMI 1, VGA D-sub 1, USB 
2.0 6, RJ-45 1;  Hard disk 1TB, формат 3.5", број обртаја 7.200rpm; тип меморије - 
дељена; кућиште произвођача - по избору, димензије 312mm x 290mm x 93mm; 
Оптички уређаји; DVDRW-ROM; Жична мрежа проток 10/100/1000Mbps; 
Оперативни систем; Microsoft® Windows® 7. 
 

Графичка карта – по потреби 
 
Меморија 
Количина меморије 2GB 
Тип меморије GDDR3 
Ширина меморијске магистрале  128bit 
Такт меморије 1.334MHz 
 

Прикључци 
HDMI 1 
DVI-D Dual Link 1 
VGA D-sub  
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      LED монитор 
          Екран 

Величина екрана 29" 
Резолуција 2.560 x 1.080 
Тип панела LED; IPS 
Нативни контраст 1.000:1 
Динамички контраст 2.000.000:1 
Одзив 8ms 
Oсвежавање 60Hz 
Осветљење 300cd/m² 
Однос страница 21:9 
Углови гледања 178° хоризонтални; 178° вертикални 
Величина пиксела 0.234 
Палета боја 16.7 милиона 
Остало Anti-glare; 3H hard coating 
 

Прикључци позади 
DisplayPort 2 
HDMI улаз  1 
DVI-D 1 
VGA D-sub улаз 1 
USB 3.0 2; Tip A; Downstream 
USB 3.0 Upstream 1; Tip B 
Аудио излаз 3.5mm 
Аудио улаз  RCA 
 

Стубне камере 
 

Камере инсталиране на стубовима морају поседовати WI-FI ruter који ће 
инвеститор доставити благовремено пратећи динамику радова, да би извођач 
могао да умрежи, повеже и активира све елементе система. 
Опрема која се инсталира на стубове јавне расвета садржи  следеће: 

- IP камера (1,3  megapiksela) 
- WI-FI ruter ( 5Ghz) 
- Метална кутија IP 66 
- Модул за допуњавање батерија 
- Трансформатор 220V,  12V AC   
- Батерије за резервно напајање  
- GSM SMS  алармни модул за мониторинг  
- Ситни материјал (шрафови, обујмице, клеме, носачи и сл.) 

потребан за монтажу и уградњу опреме и елемената. 
 

Да би се  уштедео простор на хард диску контролног центра, применити ACF 

(Activity Controlled Framerate) опцију, која оптимизује број кадрова у зависности 

од степена активности у видном пољу камере. 
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Технички услови  

Технички услови су саставни део пројекта и извођач је дужан да их се придржава 

при изради свих електричних инсталација слабе струје на објектима. 

ООпшти технички услови 
 

Све услуге монтаже, уградње, повезивања треба извести према пројекту, 

постојећим прописима и упутствима. 

Материјал и опрема који се користе за израду инсталација морају одговарати 

постојећим нормама и стандардима. 

Извођач  је одговоран за потпуност, тачност и квалитет извршених услуга. 

Пре почетка извођач је дужан да се упозна са пројектом и упутствима 

произвођача опреме. Све примедбе треба благовремено отклонити у 

консултацији са пројектантом и инвеститором. 

За мања одступања од пројекта довољна је писмена сагласност инвеститора, а за 

знатнија одступања и сагласност пројектанта. 

При изради електричних инсталација извођач мора водити рачуна о већ 

изведеним радовима и постојећим инсталацијама. 

Извођач је дужан да по обављеном послу комисијски прегледа и испита изведене 

инсталације и потребне исправке изврши пре техничког пријема и преузимања 

истих од стране корисника. 

Гарантни рок је једна година од дана комисијског пријема. У овом року извођач је 

дужан да о свом трошку отклони све недостатке настале услед лоше израде или 

неквалитетног материјала. 
 

Технички услови за извођење електричне инсталације за систем видео 
надзора 

 

За израду ел. инсталације користити каблове који су предвиђени овим пројектом 

или сличне који у потпуности могу заменити предвиђене. 

Каблове полагати помоћу обујмица или у кабловске инсталационе канале. 

Размак између инсталација слабе струје и електро-енергетских инсталација 

напона 0.4кV мора бити најмање 0.1м, а приликом укрштања 1цм. Уколико се при 

укрштању не може испунити овај услов, између напред наведених каблова мора 

се убацити изолациони материјал чија је минимална дебљина 3мм. 

У оквиру једне линије проводници се морају полагати без прекидања.  
 

Општи услови 
 

Пре почетка, извођач је дужан да провери пројекат па уколико констатује 

извесно неслагање са стварним стањем на објекту, има право да преко 

инвеститора затражи измене, допуне и обавештења. 

Уколико извођач сматра да би са извесним изменама или допунама пројекта 

инсталација функционисала боље и рационалније, може такве измене или 

допуне са посебним образложењем, анализама и осталом документацијом 
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предложити инвеститору. Међутим, извођач није овлашћен да врши било какве 

измене или допуне без сагласности инвеститора или пројектанта. 

Све отпатке и смеће које остане после извођења, извођач је дужан да извезе са 

објекта на место које му у кругу одреди инвеститор или до прве депоније за 

одлагање таквог материјала. 

Сва оштећења објекта проузрокована извођењем пројектованих инсталација 

извођач је дужан да поправи и објекат доведе у првобитно стање. 
 

За евентуална потребна испитивања у току извођења, као и завршна испитивања 

приликом пробног погона, извођач је дужан да стави на располагање 

одговарајуће потребне инструменте као и квалификовано особље. 

Све међусобне обавезе инвеститора и извођача регулисаће се уговором. 
 

У случају да се на инсталацији догоди неки квар или испоручени материјал у 

гарантном року покаже неку неисправност, извођач је дужан да на први позив 

инвеститора отклони квар, односно неисправан материјал замени новим. У 

случају да се извођач не одазове на први позив инвеститора, исти има право да 

квар односно замену неисправног материјала заврши на најцелисходнији начин, 

а трошкове стави на рачун извођача. Кварови или недостаци на инсталацији 

утврђују се начелно заједничким учествовањем и инвеститора и извођача. 
 

Уколико се у току извођења  указала потреба за изменама и допунама пројектом 

предвиђених радова, исте се морају обавезно морају констатовати и одобрити од 

стране пројкетанта и инвеститора. Међутим, никакве измене се не смеју вршити 

без сагласности одговорног пројектанта. 
 

По завршеној монтажи, извођач је дужан да при коначном обрачуну преда 
инвеститору у три примерка планове стварно уграђене опреме и материјала, 
детаље описа и шеме повезане опреме, као и детаљно упутство за руковање и 
одржавање целокупне инсталације у исправном стању. 
 

У цену су урачунате цене материјала, цене радне снаге и сви порези и доприноси 
на материјал. 
 

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
 

Контрола  испоручене и уграђене опреме се врши од стране наручиоца  
приликом примопредаје, оценом да ли су испоручена добра у складу са 
техничком спецификацијом и обрасцем структуре цене. 
Гарантни рок је једна година од дана комисијског пријема. У овом року извођач је 

дужан да о свом трошку отклони све недостатке настале услед лоше израде или 

неквалитетног материјала. 

Гаранција исправности функционисања инсталација и квалитета уговореног 
материјала регулисаће се уговором, али с тим што гарантни рок не може бити 
краћи од једне године, рачунајући од дана техничког пријема, осим за 
инасталиране батерије, чији гарантни рок  зависи од услова експлоатације.  
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За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача , који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу. 
6. Рок испоруке и уградње добара-опреме 
Рок испоруке не може бити дужи од 20 (двадесет) дана од дана закључења  
уговора. 
 

7. Место испоруке и уградње – локације: Укупно 8 (осам) камера 
I Фиксне IP камере на стубу: 

1. Ибарска магистрала скретање за Барајево– 1 камера,  (из смера Београда 
ка Барајеву сама раскрсница, покрити скретање и део магистралног пута, 
камеру инсталирати у улици Светосавска ББ)  

2. Ибарска магистрала улаз у Вранић - 1 камера (ул. Космајских партизана, 
покрити сам сквер са делом магистралног пута ка Београду)  

 

II Фиксна IP камера на објектима: 
1. Центар села Вранић - 2 камере, инсталирати камере на објекту старог 

Дома културе, улица Трг палих бораца, једна оријентисане према новој 
фискултурној Сали и задњем делу школског дворишта ОШ „Павле 
Поповић“, а друга ка платоу новог Дома културе). 

2. Градска општина Барајево - 2 камере, на згради Градске Општине у улици 
Светосавска 2, једна оријентисана ка паркингу иза општине а друга ка 
Комерцијалној банци 

3. ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево - 1 камера, матична школа у 
Светосавској улици, покрити део школског дворишта) 

 

III Аналогна покретна камера: 
1. Вранић центар (Дом културе стари) - 1 камера, улица Трг палих бораца, са 

могућношћу оријентације ка улици Пролетерских бригада и према улици 
Чедомира Ђоинчевића). 

 

Напомена: Количине са детаљним навођењем свог потребног  материјала и 
опреме су назначени у оквиру обрасца структуре цене који је саставни део 
техничке спецификације. Поглавље VII, страна 31-34 конкурсне документације. 
 

У уговорену цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији 
предметне јавне набавке укључујући превоз, испоруку и уградњу наведеног 
материјала и опреме, на наведене локације које се налазе на територији ГО 
Барајево. 
Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 
којих је одређена. 
 
Место и датум:_____________________     М.П.                                 Понуђач:___________________ 
  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
спецификацију 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 
дату спецификацију.Овлашћени представник понуђача потписује и оверава печатом дату 
спецификацију. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 
1. тач. 3) Закона); 

4) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 
1. тач. 6) 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. ст. 2.  Закона, и то:  

1) Кадровски капацитет: Неопходно је да понуђач ангажује                 
кадрове одговарајућег профила и у потребном броју, односно 
кључно техничко особље и друге експерте који раде за понуђача, а 
који ће бити одговорни за извршење уговора.  

2) Технички капацитет: Потребно је да обезбеди сва неопходна 
средства, алат и машине који ће омогућити да се уговорени посао 
заврши у складу са захтевима наручиоца. 

3) Пословни капацитет: минимум три референце у области 
извођења електро-радова слабих струја, телекомуникација, видео 
надзора и слично, у периоду који није дужи од три године. 
Образац попуњава понуђач, оверава печатом и потписује 
одговорно лице понуђача (образац се налази у конкурсној 
документацији страна бр.43. За наведени  пословни капацитет уз 
образац XIII, понуђач мора да достави одговарајуће доказе (копије 
закључених уговора). 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) , док додатне услове услове треба да 
испуни за део набавке - посла који је њему поверен. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV 
одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 6. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјава (Образац изјава понуђача, дат је у поглављу XII и 
XIII), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 

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

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

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи 
од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _________________________________________________________[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке мале вредности VI 01 404-21/2014 – Електронска 
опрема –централизовани систем видео надзора, испуњава све услове из чл. 75.  
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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); 

 
 
 
 

 
Место:_____________                                                                                                       Понуђач: 
Датум:_____________                         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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности VI 01 404-
21/2014 – Електронска опрема – централизовани систем видео 
надзора, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                                                    Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                                                             _____________________                                                         
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно 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 навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуду доставити на адресу: Управа Градске општине Барајево  са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку (добра) –  Електронска опрема - централизовани 
систем видео надзора ЈН бр. 404-21/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
24.11.2014. године до 12.00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Јавно отварање понуда ће се обавити 
24.11.2014. у 12,30 часова у Малој сали УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОPШТИНЕ БАРАЈЕВО, 
ул. Светосавска бр.2, 11460 Барајево. У Записник о отварању понуда, понуде се 
уписују по редоследу пристизања. Јавном отварању може присуствовати свако 
заинтересовано лице. 
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 
Комисији наручиоца, поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда 
односно заступање понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача се 
уписује у Записник о отварању понуда. 
Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују овлашћени 
представници понуђача и чланови Комисије. Фотокопија записника се доставља 
понуђачима који су поднели понуде а нису присуствовали отварању у року од 3 
(три) дана од дана отварања понуда, док се уручује лично присутним овлашћеним 
представницима понуђача. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети 
најкасније у року од 5 (пет) дана од  дана отварања понуда. 
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Понуда мора да садржи: 
 

1. Техничке карактеристике-спецификација, мора бити 
потписана  и оверена, према упутству у наведеном 
поглављу 

 

 
 
Поглавље III- страна 5-11 

2. (Образац изјаве о ипуњености обавезних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
чл. 77. став 4. Закона, (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу IV одељак 3.) 
 

 
 
 
Поглавље IV - стране 15-16 

3. Образац понуде – попунити, потписати и оверити, према 
упутству у назначеном поглављу 

 

Поглавље VI - страна 27-30 
 

4. Образац структуре ценe са упутством како да се попуни- 
попунити, потписати и оверити, према упутству у 
назначеном поглављу, (попуњена без додатака, без 
уписивања изван табеле, све колоне морају бити 
попуњене). 

 

 
Поглавље VII - страна 31-34 
 

5. Модел уговора – попунити, потписати и оверити, према 
упутству у назначеном поглављу 

 

Поглавље VIII - страна 35-38 

6. Образац трошкова припреме понуде попунити, потписати 
и оверити, према упутству у назначеном поглављу. 

 

Поглавље IX - страна 39 
 

7. Образац изјаве о независној понуди - попунити, 
потписати и оверити, према упутству у назначеном 
поглављу 

Поглавље X - страна 40 
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8. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 1. тачка 

6) Закона) попунити, потписати и оверити, према 
упутству у назначеном поглављу 

 

Поглавље XI - страна 41 

9. Образац изјаве о кадровском и техничком капацитету из 
чл. 76. ст. 2. Закона попунити, потписати и оверити, према 
упутству у назначеном поглављу 

 

Поглавље XII - страна 42 

10. Образац изјаве о пословном капацитету из чл. 76. ст. 2. 
Закона попунити, потписати и оверити, према упутству у 
назначеном поглављу 

 

Поглавље XIII - страна 43 

 

Напомена: 
Све наведено чини саставни део понуде (техничка спецификација, сви потребни докази, наведени обрасци као и модел уговора), 
све се мора попунити, приложити и оверити на начин и према упутству наведеном у поглављима, како би поднета понуда била 
прихватљива. Уколико се начини грешка приликом попуњавања, исту прецртати, тако да оно сто је исправљено остане 
видљиво и читко а место начињене грешке оверити печатом.    
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији 
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 дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. и 
76.Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Управа ГО Барајево, 
Светосавска бр.2, 11460 Барајево,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (добра) – Електронска опрема -
централизовани систем видео надзора, ЈН бр.VI 01 404-21/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну (добра) – Електронска опрема - централизовани 
систем видео надзора, ЈН бр.VI 01 404-21/2014  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку (добра) – Електронска опрема-
централизовани систем видео надзора, ЈН бр.VI 01 404-21/2014  - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра)– Електронска опрема-
централизовани систем видео надзора, ЈН бр.VI 01 404-21/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 
ст. 4. тач. 1) до 7) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 

уговора. 
 да споразум садржи  податке о понуђачу који ће у име групе 

потписивати обрасце из конкурсне документације(изузев оних који 
се  дају под пуном материјалном и кривичном одговорношћу те 
обрасце потписују сви чланови групе понуђача ) 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет) 
дана [рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана 
службеног пријема правилно испостављеног рачуна. Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара) 
Рок испоруке и уградње добара не може бити дужи од 20 (двадесет) дана од дана 
закључења уговора. 
Место испоруке и уградње – укупно 8 (осам) камера 
I Фиксне IP камере на стубу: 

3. Ибарска магистрала скретање за Барајево– 1 камера,  (из смера Београда 
ка Барајеву сама раскрсница, покрити скретање и део магистралног пута, 
камеру инсталирати у улици Светосавска ББ)  

4. Ибарска магистрала улаз у Вранић - 1 камера (ул. Космајских партизана, 
покрити сам сквер са делом магистралног пута ка Београду)  

II Фиксна IP камера на објектима: 
4. Центар села Вранић - 2 камере, инсталирати камере на објекту старог 

Дома културе, улица Трг палих бораца, једна оријентисане према новој 
фискултурној Сали и задњем делу школског дворишта ОШ „Павле Поповић“, 
а друга ка платоу новог Дома културе). 

5. Градска општина Барајево - 2 камере, на згради Градске Општине у улици 
Светосавска 2, једна оријентисана ка паркингу иза општине а друга ка 
Комерцијалној банци 

6. ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево - 1 камера, матична школа у 
Светосавској улици, покрити део школског дворишта) 

III Аналогна покретна камера: 
2. Вранић центар (Дом културе стари) - 1 камера, инсталирати камеру на 

објекту старог дома културе, улица Трг палих бораца, са могућношћу 
оријентације ка улици Пролетерских бригада и према улици Чедомира 
Ђоинчевића). 

 

8.3. Захтев у погледу рока 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. 
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 8.4. Додатни захтеви у вези прихватљивости понуде 
Понуде које имају битне недостатке,  које су условне, недовољно читке или 
неразумљиве, или које садрже додатке који нису тражени или остале 
нерегуларности, које су такве  да се због свега наведеног  не може утврдити 
стварна садржина и није могуће упоредити ту понуду са другим,  биће одбијене и 
неће ући у даље разматрање. Такође се понуђач не сме наћи на списку негативних 
референци  ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 
добио негативну референцу, у суптотном понуда ће се одбити као неприхватљива. 
    
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
 

У цену је  урачуната цена предмета јавне набавке са испоруком, као  и остали 
зависни трошкови везани за реализацију обавезе из овог Уговора.  
Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на 
основу којих је одређена. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима.  
  
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 

1)Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5%  од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 
у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања 
понуда.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 
по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: 
Управа ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, електронске поште на  
e-mail: javne.nabavke@barajevo.org.rs или факсом на број: 011-8302-444, најкасније 
5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН- 
Електронска опрема- централизовани систем видео надзора  бр. VI 01 404-
21/2014. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или 
мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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.  
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14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи  рок 
плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
 
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail javne.nabavke@barajevo.org.rs, факсом на број: 
011/8302-444 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Управе ГО 
Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније 
у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење 
понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  
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 понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, 
сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 
корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 
2. тачка 5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку –Електрoнска опрема 
- централизовани систем видео надзора , ЈН број VI 01 404-21/2014 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
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: 

 

 
2) 

 
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: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да 
се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Електрoнска опрема - централизовани систем 
видео надзора , ЈН број VI 01 404-21/2014 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања: рок плаћања не може 
бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 
(четрдесет пет) дана [рок је дефинисан у 
складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
119/2012)], од дана службеног пријема 
правилно испостављеног рачуна. Плаћање се 
врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Рок за плаћање је _________ 
дана од дана службеног 
пријема правилно 
испостављеног рачуна. 

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

Рок важења понуде је ________ 
дана. 

Рок испоруке: не може бити дужи од 20 
(двадесет) дана од дана закључења уговора. 

Сагласни: 
 
ДА       НЕ 

Место испоруке и уградње:  
I Фиксне IP камере на стубу: 
- Ибарска магистрала скретање за Барајево   
- Ибарска магистрала улаз у Вранић   
II Фиксна IP камера на објектима: 
- Центар села Вранић  
- Градска општина Барајево 
- ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево 
 III Аналогна покретна камера: 
- Вранић центар (Дом културе стари)   

 
Сагласни: 
 
ДА       НЕ 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________                           ________________________________ 
 
 
Напомене:  
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. 
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VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 

 
 
 
 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
структуре цене 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 структуре цене. 
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Спецификација са обрасцем структуре цене– саставни део техничке спецификације (из поглавља III) 

Редни 
број 

Предмет Јед. мере Количина 
Јединична 

цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 

Покретна аналогна PTZ камера 
високе резолуције, са 
1/3"резолуције 752х582 pixela, 540 
ТВ линија, 18x оптички зум, 4,1-73,8 
мм, 12x дигитал зум ком 1     

2 
IP камера (1,3 megapixela), високе 
резолуције, 1280x1024 pixela ком 7     

3 

Хибридни 16+16 канала, stand-аlonе 
pentaplex network 
H 264/ G 711 компресија; 16 loop-
trough видео улаза; 16 IP улаза; 1 
композитни видео излаз; VGА излаз; 
HDMI излаз (1080 p); spot излаз; 16 
аудио улаза/1 излаз ком 2     

4 
Испорука и монтажа REK ормана 6U, 
600х450 Тоten ком 2     

5 GSM SMS алармни модул ком 5     

6 Hard disk 1 ТB. ком 4     

7 
8+2 G port, Switch 8x10/100 Mb/s + 
2x10/100/1000 Mb/s, AC 220V/50Hz 

ком 2     
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8 Испорука и монтажа кутија IP 66  
ком. 2     

9 
Акумулатори 12V, 14 Аh 
 ком. 6     

10 
Трансформатор 12 VAC, 30W 
 ком. 2     

11 
М10 GSM SMS алармни модул 
 ком. 1     

12 
Акумулатори 12V, 7 Аh 
 ком. 2     

13 
Модул за контролу батерија 
 ком. 2     

14 
Напајање 18А, 12 V, 9 канала са PTC 
заштитом по каналу ком. 3     

15 
Испорука и монтажа магнетних 
контаката ком. 20     

16 
Испорука и монтажа кабла UTP cat5е 
за повезивање елемената система м 450     

17 
Испорука и монтажа кабла PPОО 
3х1,5 мм, за повезивање спољних 
PTZ камера м 380     

18 
Испорука и монтажа кабла PPОО 
3х1,00 мм, за повезивање елемената 
система м 98     

19 
Испорука и монтажа кабла RG 59 за 
повезивање елемената система 
 м 380     
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20 

Монтажа и повезивање, пуштање у 
рад, кoje обухвата: 
 - проверу исправности изведене 
инсталације 
- монтажу камера и повезивање 
- програмирање, функц. испитивање 
и пуштање у рад 
- обуку корисника у руковању 
- испоруку документације (упутство 
за руковање)  
- примопредају и састављање 
записника о исправности и 
функционалном испитивању 
- повезивање контролног центра и 
комплетне опреме комплет 1     

    УКУПНО:     
 

Напомена: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац 
структуре цене. 

 
 
Датум и место                   Понуђач 

                  М. П.  
                _____________________________                           _______________________________ 
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 VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

У Г О В О Р 
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ-ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ СИСТЕМ 

ВИДЕО НАДЗОРА 
 

Напомена: 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да прихвата све елементе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем у 
моделу уговора навести и све понуђаче из групе понуђача односно све 
подизвођаче. Група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити модел уговора, што је наведено у 
споразуму који је сасатавни део заједничке понуде, а код понуде са учешћем 
подизвођача модел уговора потписује понуђач.  
Празна  поља се морају попунити од стране понуђача ( изузев датума закључења 
као и броја и датума одлуке о додели уговора) 

 
Закључен дана ………………. године између: 
 

1. Наручиоца, УПРАВЕ ГО БАРАЈЕВО 
Са седиштем у Барајеву, улица: Светосавска бр. 2,11460 Барајево, ПИБ: 
101954875, МБ: 07001126 
Број рачуна: 840-74640-84. Назив банке: Извршење буџета ГО Барајево, 
Управа за трезор  
Телефон:011/ 8302-388, Телефакс: 011/8302-444 
коју заступа  заменик начелника Управе  ГО Барајево  Тихомир Јелић  ( у даљем 
тексту: наручилац ),  

 
2. Понуђача _____________________________________________________________ 
Са седиштем у ________________________ улица: __________________________________________, 
ПИБ: ________________________, МБ: ________________________ 
Број рачуна:_____________________________Назив банке:___________________________________ 
Телефон:___________________________, Телефакс:_________________________________ 
кога заступа  ____________________________________________  ( у даљем тексту: 
испоручилац),  

 
 
(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно 
понуду са учешћем подизвођача, тако што уписују називе свих учесника 
заједничке понуде односно свих подизвођача)  
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Члан 1. 
 

ОСНОВ УГОВОРА  
Основ Уговора је јавна набавка добара која се спроводи у поступку јавне набавке 
мале вредности и то: Набавка електронске опреме – централизовани систем 
видео надзора, евидентирана под бројем ЈН VI 01 404-21/2014, за коју је одлука о 
додели уговора донета дана__________________, а на основу понуде понуђача 
бр.________________од ___________________________ (у даљем тексту понуда).  

 

Члан 2. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
Предмет овог Уговора је набавка добара - електронске опреме – 
централизовани систем видео надзора, евидентирана под бројем ЈН VI 01 404-
21/2014, са обрасцем структуре цена, понудом, која је саставни део овог Уговора. 
 

Члан 3. 
Након закључења уговора није дозвољена промена цене, нити других битних 
елемената уговора. 

Члан 4. 
 

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ - ЦЕНА  
Уговорена вредност добара износи:............................................................динара без ПДВ-
а,(словима:............................................................................................................................................................)
односно: ...................................................................................................................... динара са ПДВ-ом 
(словима:...............................................................................................................................................................) 
 

Уговореном ценом обухваћена је набавка и испорука са уградњом-монтажом 
опреме на наведеним локацијама као и сви зависни трошкови везани за 
реализацију обавезе из овог Уговора. Цена је фиксна и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. У случају неслагања имеђу 
цене исказане бројевима и оне исписане словима, биће меродавна она исписана 
словима. 
 

Члан 5. 
 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Наручилац ће наведену набавку, са уградњом, платити у року који не може бити 
краћи од 8 (осам) ни дужи од 45 (четрдесетпет) дана рачунајући од дана 
службеног пријема  правилно испостављеног рачуна, који Испоручилац доставља 
Наручиоцу.  
Рок за плаћање је _____ од дана службеног пријема правилно испостављеног 
рачуна. 
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Члан 6. 
РОК ЗА ИСПОРУКУ И ГАРАНТНИ РОК 
 

Испоручилац се обавезује да предметна добра достави и угради (монтира) на 
наведене локације у року од _______ календарских дана, рачунајући од дана 
закључења уговора.  
Гарантни рок је једна година од дана комисијског пријема. У овом року извођач је 

дужан да о свом трошку отклони све недостатке настале услед лоше израде или 

неквалитетног материјала. 

Гаранција исправности функционисања инсталација и квалитета наведеног 
материјала је једна година, рачунајући од дана техничког пријема, осим за 
инасталиране батерије, чији гарантни рок  зависи од услова експлоатације. 
 

Члан 7. 
 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  
Наручилац се обавезује да - благовремено у складу са одредбама овог Уговора, 
изврши оверу и плаћање правилно испостављеног рачуна. 
 

Члан 8. 
 

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА  
Испоручилац је обавезан да након закључења уговора изврши испоруку и 
уградњу опреме на наведене локације 
Испоручилац је обавезан да:  
- да обезбеди благовремену испоруку уговорене опреме;  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;  
- да гарантује квалитет испоручене опреме ;  
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извршеног увида у евентуалне недостатке и неправилности постављене 
опреме и изврши  замену 
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року; 

 

Члан 9. 
 

РАСКИД УГОВОРА  
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга 
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете 
обавезе. 
Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора. У случају једностраног раскида Уговора, страна 
која је скривила раскид, дужна је да другој уговорној страни надокнади штету. 
 

Члан 10. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
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Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из 
Уговора решавати споразумно.  
У случају да настали спор није могуће решити споразумом и уколико је 
Испоручилац домаће лице, уговорне стране су сагласне да ће за њихово решавање 
бити надлежан Привредни суд у Београду. уколико Испоручилац  није домаће 
лице за решавање међусобних спорова биће надлежна Спољнотрговинска 
арбитража Привредне коморе Србије у Београду. 

Члан 11. 
 

Уговор се примењује и ступа на снагу даном потписа од стране Наручиоца и 
Испоручиоца. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће, Управи за јавне 
набавке доставити доказ негативне референце. 
 

Члан 12. 
 

Прилог и саставни део овог Уговора је: Понуда Испоручиоца 
 

Члан 13. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних  примерка, од којих свака уговорна 
страна  задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 
 
ИСПОРУЧИЛАЦ                                                                                                          НАРУЧИЛАЦ: 

                                                                                 Заменик  начелника  
Управе ГО Барајево  

______________________________                                                          ___________________________________                                                                                                       
                                                                                                                  Тихомир Јелић 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности - Електронска опрема-централизовани 
систем видео надзора  бр. VI 01 404-21/2014, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2) Закона.  
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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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. 
ТАЧКА 6) ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама, као заступник 
понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач____________________________________________________________[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке - Електронска опрема - централизовани систем видео 
надзора  бр. VI 01 404-21/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                                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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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ И ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 

У складу са чланом 76. став 2. Закона, ________________________________________,  
                                                                                                    (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О КАДРОВСКОМ И ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем-o да у поступку 
јавне набавке: Електронска опрема-централизовани систем видео надзора  
бр. VI 01 404-21/2014, имам-o обезбеђена неопходна превозна средства, као и да 
сам-смо ангажовао одговарајуће  кадрове који ће омогућити да се уговорена 
испорука и уградња наведене опреме изврши у складу са захтевима наручиоца.  

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. Овлашћено лице подизвођача потписује и оверава ову изјаву за део 
набавке-посла који ће он извршити, 
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ОБРАЗАЦ  XIII- ИЗЈАВЕ О ПОСЛОВНOM   КАПАЦИТЕТУ ИЗ ЧЛ. 76. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА  - у области извођења електро-радова слабих струја, 
телекомуникација, видео надзора и слично за период који није дужи од три године 
 
Ред. 
Бр. 

Предмет уговора  Назив фирме са којом 
је закључен уговор, 
дан закључења и број 
уговора 

Уговорена вредност 

 
1. 

 
 
 

  

 
 

2. 

   

 
 

3. 

   

 
 

Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                                                              __________________ 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да обрзац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  
оверити дати образац.  

 
 

У случају потребе, копирати образац 
Уз образац доставити доказе у складу са упутством 
 
 
 

 


