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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 37. Правилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке у општини Mали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 4/2014) Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 404-77 од 28.09.2016.године и Решења о образовању 

Комисије за јавну набавку 404-77/1 од 28.09.2016.године,припремљена је: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Мали Зворник,  

Адреса:Краља Петра I бр.38, Мали Зворник 
Интернет страница:www. malizvornik.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 бр.404-77 су добра у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка 

и уградња видео камера 
 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Борис Катић 

Е-mail адреса (или број факса): dragana.markovic@malizvornik.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Конкурсна документација  за набаку и уградња видео камера   ЈНМВ 404-77                            

4 of 38  

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-77 су добра за јавну набавку – Набавка и уградња видео 

камера 
 

Назив и ознака из општег речника набавке 

-32323500-Систем за видео надзор  

-35125300 – сигурносне камере 

 

 

Набавка није обликована у  партије  
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

И СЛ. 
 

ТЕХНИЧКЕ ОПИС 

 

5.1 Увод 

 

 За потребе пројектованог објекта биће изведен IP систем видео надзора којим ће се 

обезбедити константан надзор над деловима шеталишта, паркинг простора, раскрсницама као и 

припадајућим инфра структурним објектима, као што су зграда општине, аутобуска станица, 

школа, банка, приватни објекти у посматраним зонама. Сврха овог система је повећање мера 

сигурности грађана и имовине на виши ниво. Пројектна документација је у свему урађена у 

складу са захтевима инвеститора техничким условима, важећим законима, прописима и 

стандардима, као и препорукама произвођача пројектоване опреме. 

 

5.2 Систем видео надзора 

 

Елементи система видео надзора су следећи 

- мрежни видео рекордер 

- IP камера за спољашњу монтажу 

- кућишта и носачи за спољашњу монтажу 

- антене 

- бежични рутери 

- монитор за надзор система 

- рачунар за бекаповање 

- металне кутије за смештај опреме 

- SFTP кабловска инсталација 

- оптичка кабловска инсталација 

 

5.2.1 Мрежни рекордер 

 

 Мрежни видео рекордера Samsung SRN 1670DP или одговарајући следећих 

карактеристика 

- могућност повезивања до 16 IP камера 

- омогућен је тренутни приказ живе слике као и истовремено снимљеног материјала 

- уређај мора поседовати минимум 2 USB порта за креирање резервне копије на екстерни USB 

или хард диск.   

- уређај мора поседовати могућност конектовања на локалну рачунарску мрежу брзине до 

1GB/s, као и на интернет коришћењем одговарајућих wеб сервера,  

- мора представљати самостални уређај који ради на Linux платформи 

- да се одликује високом стабилношћу у раду 

- максимална резолуција снимања до 5Mpix.  

- мора поседовати могућност конекције на телевизоре последње генерације LCD, плазма и лед 

тв-а помоћу HDMI и VGA излаза у резолуцији 1080p а такође и преко било ког умреженог PC-a.  

- Медиј за архивирање снимака мора бити минимумSATA HDD капацитета до 4 TB који ће 

обезбедити време снимања до 20-ак дана.  
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- преузимање података са конкретног уређаја предвиђено је са PC-a из мрежног окружења уз 

одговарајућу приступну шифру.  

- уређај мора поседовати контролер за PTZ (покретне) камере.  

- напајање уређаја врши се преко  напонског адаптера од 12V/20W.   

- радна температура уређаја мора бити у границама од 0 до +40 степени Целзијуса 

- RS 485 

- RS 232 

 

Мрежни видео рекордер ће бити смештен заједно са осталом опремом у рек ормару који ће се 

налазити у згради МУП-а. 

 

5.2.2 Камера за спољашњу монтажу 

 

 Предвиђена камера за спољашњу монтажу је full HD мрежна камера типа Samsung 

SNB7002 или одговарајућа  следећих карактеристика : 

- Камера мора бити BOX кућишту,  

- Да поседује аутоирис објектив од 3 do 12 мм, BLC.  

- 2-Megapixel CMOS сензор, резолуције 1920 x 1080, H264-MPEG4, CMOS 1/3” са 

минималним осветљењем од 0.001 lux.  

- напајање DC12V/ 1500mA 

- потрошња камере 18W 

- радна температура од 0 до +40 степени 

 

Камера ће бити монтирана у спољашњем кућишту на локацијама предвиђеним у самом 

пројекту. Напајање ће се вршити из централизованог извора за напајање који ће се налазити 

у рек ормару путем POE свича или на удаљеним локацијама из металних кутија за смештај 

опреме на самом стубу. 

 

5.2.3 Кућиште и носач за спољашњу монтажу 

 

 Кућиште за спољашњу монтажу следећих карактеристика: 

- метално са померивом надстрешницом и могућношћу отварања и предње стаклене 

површине и задње на којој се налазе два уводника за каблове 

- да поседује грејач тако да омогућава стабилан рад камера и на ниским температурама 

испод 0 степени.  

- Да се кућиште монтира на носач који омогућава померање у две осе хоризонталној и 

вертикалној.  

- напајање DC12V 

- дужина кућишта од 200 до 410 мм 

 

Предложено кућиште може бити типа GL606 или одговарајуће истих или бољих 

карактеристика. 

 

5.2.4 Бежични рутер 

 

 Пројектом је предвиђен бежични MikroTik ruter SXTG outdoor 866Mb/s 802.11. бежични 

рутер снаге 1300mW (31dBm) sa 16dBi dual pol. MIMO antenom, Gigabit, USB, модови рада 

AP/klijent/link, CPU 720MHz, 128MB RAM, PoE injector +24V adapter, RouterOS L4  
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- излазна снага до 1300mW 

- брзина преноса до Gigabit 

- Енкрипција WEP, WPA, WPA2, RADIUS 

- Модови рада AP,CLIENT, LINK,CLIENT BRIDGE 

 

или одговарајући истих илих бољих карактеристика 

 

 

 Бежични рутер је предвиђен за пренос ливе стриминга са IP камера до којих није могуће 

извести кабловску инфраструктуру, рутер повезује IP камеру преко TCP/IP протокола на 

постојећу LAN мрежу која је даље повезана на оптичку мрежу преко које се даље преноси 

слика до рачунарске мреже у МУП-у. Рутер поседује висок степен заштите (енкрипција 

података од 128 бита) од спољашњих упада у мрежу. 

5.2.5 Монитор за надзор система 

 

 Предвиђени монитор за посматрање на локацији  је  LED UE48H5003 TV величине 

екрана до 48” или одговарајући ТВ новије генерације (ЛЕД, ЛЦД, Плазма) истих 

карактеристика. Монитор ће бити постављен на одговарајући зидни носач. 

 

- Дијагонала 48’’  

- резолуција 1920x1080 

- Да поседује конекцију за два БНЦ улаза односно излаза, 

- један HDMI улаз,  

- један S видео улаз и  

- један аудио улаз.  

- Одговарајући зидни носач 

 

Монитор ће бити постављен у просторијама МУП-а ради евентуалног прегледа снимака на тој 

локацији. 

 

5.2.6 Рачунар за надзор 

 

Рачунарска конфигурација минималних карактеристика: 

- Процесор до 4Ghz, у рангу i3 или новије генерације 

- RAM Меморија до 4Gb, 

- хард диском SATAIII од 1TB  

- Оптички уређај DVD-RW 

- Монитор 22“ 

- LAN до 1GB/s 

- USB комплет миш и тастатура 

 

Налазиће се у згради МУП-а а биће повезан путем LAN мреже на систем видео надзора. 

 

5.2.7 Металне кутије за смештај опреме 

 

 Кутије су димензија 250мм x 350мм x 150мм  са надстрешницом одвојеном од тела 

кутије. На предњој страни су врата са бравицом за закључавање а на задњој страни су шелне за 

причвршћење кутије на стуб. У унутрашњости је међуплоча за монтирање осигурача и остале 
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потребне опреме. Кутија поседује заштитну гуму постављену на врата која спречава улазак 

влаге и прашине у унутрашњост. На доњој страни се налазе уводнице за каблове које 

херметички затварају међупростор између зида уводнице и кабла. У металним кутијама 

налазиће се медиа конвертор, POE свичер или рутер, напонска јединица 12V, шина са 

осигурачима, као и GSM контролер са 2 излаза.  

 

5.2.8 SFTP кабловска инсталација 

 

 Рачунарска мрежа је обједињена системом структурног каблирања. Суштинску предност 

структурног каблирања представља коришћење јединственог кабловског система (помоћу SFTP 

кабла) за све инсталације којима се преносе било какве информације у пропусном опсегу до 

600 MHz. То обухвата и пренос говора, слике, управљачких сигнала, али и веома брз пренос 

података. На крајевима сегмената мрежних каблова су монтирани RЈ-45 женски конектори. Да 

би се реализовало комплетно повезивање мрежне опреме (swich-evi, hub-ovi, priključne kutije, 

kamere, NVR) потребно је користити одговарајући број кратких (patch) каблова (UTP каблови 

категорије 6 “Fly” са четири парице лицнастог профила) са два мушка RJ-45 конектора на 

крајевима. Ови каблови спајају конекторе на прикључним плочама са конекторима на мрежној 

опреми. У све уређаје у мрежи уграђени су 32-битни PCI мрежни Ethernet UTP адаптери 

(картице), са UTP прикључком. Повезивање прикључне кутије са мрежним адаптером  уређаја, 

врши се помоћу SFTP кабла потребне дужине. Предвиђено је коришћење SFTP кабла 

(категорије 6), са 4 парице, лицнастог профила са челичном сајлом коме је додат напојни кабл 

2x0.75. Све то је смештено у гибљиво црево fi 16 мм и користи се на кратким удаљеностима тј. 

на местима где се камера налази непосредно код кутије за развод. Камере, које су на удаљеним 

местима од кутија за развод, напајају се преко POE свича а повезане су са самоносивим SFTP 

каблом са челицном жицом Cat.6 . На крајевима овог кабла монтирају се RЈ-45 конектори 

(кримповањем) од којих се један прикључује на мрежни адаптер камере, а други на прикључни 

рутер у кутији. Рутер се повезује на оптички медиа конвертор SM 1310/1550 WDM или сличан 

који се такође налази у кутији. У оквиру графичке документације на ситуационом плану трасе 

каблова детаљно су приказане трасе каблова који ће бити монтирани на стубове јавне расвете. 

У погледу техничких карактеристика све компоненте система структурног каблирања су 

категорије 6. 

Техничке карактеристике : 

 

- Опсег радне температуре -10C до +60C 

- 8 изолованих проводника укрштених у 4 пара 

- Дебљина спољњег омотача 0.50мм 

- Спољашњи пречник 6.5мм 

- Импеданса 100 +- 15 Ohm( 1-125MHz) 

За повезивање IP камера у систем видео надзора користе се још жичани рутер и POE  свич. 

 

5.2.9 Оптичка кабловска инсталација 

 

 Примарна оптичка мрежа састоји се од оптичких каблова, оптичких спојница (OS) и 

завршних оптичких кутија (ЗОК). Оптички каблови се завршавају на завршним оптичким 

кутијама за објекте са малом концентрацијом оптичких влакана. У оквиру графичке 

документације на ситуационом плану трасе каблова детаљно су приказане трасе каблова који ће 

бити монтирани на стубове јавне расвете које прате трасу главне улице (представљено пуном 

линијом). Број и локација места концентрације (оптичких разделника и завршних оптичких 
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кутија) су одабрани тако да обезбеђују оптималну реализацију примарне оптичке мреже при 

чему се водило рачуна о будућим потребама и захтевима корисника. 

 Кабловска инсталација која је предвиђена пројектом за систем видео надзора се састоји 

од самоносивог оптичког кабла који чини примарни вод и  линеарно повезује МУП, полази из 

завршне оптичке кутије која се налази у згради МУП-а, иде низ главну улицу , паралелно са 

свим камерама које се на тој путањи налазе све до задње камере у том низу тј. завршне оптичке  

кутије која се налази код основне школе. Пројектом је предвиђен самоносећи фибер кабл са 12 

влакана TO SM 31 6x2xIIx0,4x3,5xCMAN или сличан. 

 Оптички каблови типа TO SM 31 P... израђени су са слојевитимом омотачем од Al - 

кополимер траке дебљине 0,20мм која је залепљена за полиетиленски плашт, предвиђени су за 

постављање по надземним стубовима за распоне ном. 50м. Централни растеретни елемент 

кабла израђен је од стаклопластике (или од челичне поцинковане жице). Каблови су израђени 

са секундарном заштитом у виду цевчице са пуњењем међупростора водонепропусном масом. 

Носеће уже кабла је од челичне поцинковане жице ном. пречника 3.0мм. 

Основне техничке карактеристике самоносивих опт. каблова : 

Вредност оптичког слабљења маx. dB/Km , категорија: Б 

 за 1300нм 0,50 

 за 1550нм 0,30 

Температурни опсег примене каблова:  

 у току експлоатације - 300 C до + 700 C 

 за време полагања - 50 C до + 50 0 C 

Минимални полупречник савијања кабла износи : 20 x пречник кабла 

Највећа дозвољена вучна сила износи : 3600 N 

Маса самоносивог оптичког кабла за конструкције до 12 оптичких влакана износи: апп. 

198 Кг/км 

Спољашње димензије каблова (до 12 опт. влакана ) : 12,70x20,10мм 

 

- Оптичка спојница се користи за спајање и/или гранање оптичких каблова у спољашњој 

средини и њена главна улога је да обезбеди добру херметичку и механичку заштиту за 

сплајсована оптичка влакна. Предвиђена спојница треба да поседује најмање 1 сплајс касету са 

12 влакана, као и да буде предвиђена за увод свих врста каблова укључујући и микро каблове, 

такође треба да буде предвиђена за ваздушну монтажу са термоскупљајућим системом 

заптивања каблова. 

 

- Завршне оптичке кутије (ЗОК) служе за завршавање долазног оптичког кабла у случајевима 

мале концентрације и омогућавају повезивање фибер оптичке мреже на опрему корисника. У 

зависности од конкретне намене предложен тип ЗОК је са металном кутијом намењене за 

спољашњу (ЗОК код основне школе) или пластичном кутијом за унутрашњу монтажу (ЗОК у 

МУП-у), капацитета 1-144вл, подесних за различите типове каблова или конектора, splice или 

patch конфигурације за монтажу на зид, стуб или на DIN шину.  

 

  

5.3.  ГСМ модул са два излаза се испоручује због потребе даљинског ресетовања  уређаја 

(свичер,рутер,камера).ГСМ модул мора да има спољашњу антену јер се уграђује у метално 

кућиште. 

Излази релеја треба да буду 220 V до 10 А. 
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6. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ  СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА 

 

6.1 Општи услови 

 -  Извођач радова је обавезан да се, пре почетка радова, детаљно упозна са целокупном 

инвестиционо-техничком документацијом и да се за сва  евентуална спорна питања и 

примедбе обрати пројектанту за додатна  објашњења, измене и допуне. 

- Сви радови се морају извести у свему према пројекту и овим условима који су саставни 

део пројекта, као и према прописима који се могу применити на ову врсту инсталација. 

-  Уколико се у току радова појави оправдана потреба за мањим одступањима од пројекта 

извођач је дужан да за свако такво одступање прибави писмену сагласност надзорног органа 

инвеститора, који ће по потреби упознати и пројектанта са изменом и тражити његову 

сагласност. За одобравање већих одступања од одобреног пројекта која задиру у суштину 

техничког решења надлежан је пројектант који је овај пројекат израдио. За одобравање већих 

одступања од одобреног пројекта која битно меањају план и предрачун или битно задиру у 

уговорене обавезе извођача радова надлежан је инвеститор. 

- Уграђени материјал мора одговарати у свему важећим прописима, техничким условима и 

стандардима. По доношењу материјала на градилисте руководилац радова је дужан да материал 

прегледа и његово стање констатује у грађевинском дневнику. Ако извођач употреби материјал 

за који се касније утврди да не одговара, на захтев надзорног органа мора се такав материал 

уклонити и уградити други који одговара прописима. 

- Поред материјала и рад мора бити солидан. Све што би се у току рада и касније показало 

несолидно, извођач је дужан да надокнади о свом трошку. 

-  Све отпатке и смеће које се јаве при извођењу радова извођач је дужан да однесе са 

градилишта.  

- По завршетку свих радова извођач мора извршити пробу инсталације према постојећим 

прописима. Уколико се инсталација приликом испитивања покаже неисправна извођач је дужан 

да је доведе у исправно стање о свом трошку. 

- Преузимање инсталације од извођача може се извршити тек после завршетка свих 

радова и испитивања исправности инсталације.  

- Инвеститор је дужан да уговору са извођачем радова одреди период гарантног рока за 

ову инвестицију. Гарантни рок не сме бити краћи од годину дана, а рачуна се од дана пријема 

свих инсталација од стране корисника. У овом року извођач је дужан да све кварове и 

недостатке инсталације, који произилазе као последица несолидног рада или лошег квалитета 

употребљеног материјала, отклони без права на надокнаду или одлагање. 

 

 

 

6.2 Инсталације видео надзора 

 

- Све елементе и уређаје поставити према диспозиционим цртежима из пројекта. 

Евентуалне измене извршити на основу писмене сагласности надзорног органа. Пре почетка 

радова, извођач је дужан да обележи место постављања елемената, уређаја и водова. 

- Детаље причвршћивања уређаја или одговарајуће носаче дефинише документација 

испоручене опреме. 

- Након фиксирања, нивелације и ожичавања кутија за смештај уређаја, уградити опрему 

која је због транспорта посебно запакована у свему према документацији произвођача 

опреме. 

- Све каблове и проводнике водити како је то предвиђено пројектом.  
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- При полагању каблова мора се водити рачуна да се каблови не оштете. На местима где 

каблови мењају правац правити благе кривине, чији полупречник не сме бити мањи  од 15-о 

струког пречника кабла. 

- На изводима за прикључење уређаја оставити довољно дужине тако да се уређаји могу 

поставити на датим диспозицијама. 

 

6.3 Заштита телекомуникационих водова од утицаја осталих инсталација 

 
 

- Заштита телекомуникационих водова од електроенергетских кабловских водова мора се 

изводити у свему према "Техничким прописима о заштити водова електровеза од електричних 

водова" и осталим прописима и стандардима. 

 При укрштању енергетских са телекомуникационим кабловима  потребно је да угао 

укрштања буде што ближе правом углу, а најмање 45˚. У изузетним случајевим, угао укрштања 

може бити и мањи од 45˚, али не мањи од 30˚. Вертикално растојање енергетских од 

телекомуникационих каблова мора да износи најмање 30цм. 

 

6.4 Монтажа и пуштање уређаја у рад 

 

- Пре пуштања уређаја у рад, сви разводни ормани морају бити уземљени. 

- Извршити повезивање каблова у свему према ројекту и документацији  произвођача 

опреме без укључивања уређаја.  

- Пре пуштања уређаја у рад мора се извршити обука корисника уређаја. Сви испоручиоци 

уређаја морају предати инвеститору документацију за руковање и одржавање.  

- Опрема се пушта у рад искључиво у присуству надзорног органа. Након прегледа 

уграђене опреме и изведених веза, приводи се напон напајања и уређаји укључују. 

 

III Техничка документација 

 

Пројектна  документација се може погледати код Наручиоца радним данима у периоду од 8 до 

14 часова у канцеларији  24- контакт особа Борис Катић 
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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 
 

 

I.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 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); 

 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

За предметну набавку није предвиђена дозвола посебним прописом. 

 

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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). Образац бр.10 

 

Докази од тачке 2. до тачке 4. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач. 1) до 4) Закона и услов 

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

подизвођача.. 

1.3. 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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1. 

     

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

за учешће из члана 75. Закона 

о јавним набавкама 

 Упутство како се  доказује испуњеност услова  

Доказивање испуњености обавезних услова за 

правна лица као понуђача, за предузетнике као 

понуђаче и за физичка лица као понуђаче 

 

   

1.1 

Да је регистрован код 

надлежног органа, односно да 

је уписан у одговарајући 

регистар  

 

Члан 75. став 1. тачка 1. Закона 

о јавним набавкама  

- Правно лице - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре односно извод из регистра 

надлежног суда  

- Предузетник - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре или извод из одговарајућег 

регистра 

- Физичко лице - /  

 

  

1.2. 

 Да понуђач и његов законски 

заступник није  осуђиван за: 

 

1. неко  од кривичних дела као 

члан организоване 

криминалне  групе,  

2. кривична дела  против 

привреде, 

3. кривична дела  против 

животне средине, 

4. кривично дело против 

примања и давања мита  и  

5. кривично дело преваре  

 

 Члан 75. став 1. тачка 2. Закона 

о јавним набавкама 

 

Као доказ прилаже се: 

1. За правно лице као понуђача 

  - Извод из казнене евиденције, односно уверење 

основног суда  на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно представништва 

или огранка страног правног лица 

- Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду   

2. За законског  заступника правног лица 

Извод из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова да лице није осуђивано за неко од 

наведених кривичних дела (захтев за издавање се 

може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта) 

 3. За предузетника као понуђача 

 Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да лице није осуђивано за 

неко од наведених  кривичних дела  (захтев за 

издавање се може поднети према месту  рођења 

или према месту пребивалишта) 

4. За физичко лице као понуђача 

Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да лице није осуђивано за 

неко од наведених кривичних дела  (захтев за 

издавање се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

 

Докази који се прилажу по одредбама ове тачке 

не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 
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1.3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне 

дажбине  у складу са прописима 

Републике Србије или стране 

државе када има седиште  на 

њеној територији  

 

 

Члан 75. став 1. тачка 3. Закона о 

јавним набавкама 

Као доказ подносилац понуде прилаже : 

1. Уверење Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије да је измирио 

доспеле порезе и доприносе 

2. Уверење Пореске управе јединице локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основну 

изворних локалних јавних  прихода  

 или  потврда надлежног органа да се понуђач  

налази у поступку приватизације. 

Докази који се прилажу не могу бити старији 

од два месеца пре отварања понуда  

     

 

   

1.4 

Да понуђач има важећу дозволу 

надлежног органа  за обављање 

делатности  из предмета јавне 

набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

 

Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о 

јавним набавкама 

Не треба 

 

 

 

1.5 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 нема забрану обављања 

делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 

75. став 2. Закона). 

Попуњен Образац изјаве (Образац10) 

 

 

 2. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

за учешће из члана 76.  

Закона о јавним набавкама 
 

2.1. 1. Да располаже неопходним 

пословним капацитетом односно 

да је у последње три године 

(2013,2014,2015) испоручивао 

добра која су предмет јавне 

набавке најмање у износу од 

1.000.000,00  динара без ПДВ-а 

укупно за све три године  

 

Доказ: Списак референтна листа испоручених 

добара за претходне три године (2013,2014,2015) 

која су предмет ове јавне набавке у износу од 

1.000.000,00 динара без ПДВ-а укупно за све три 

године .Уз списак се достављају и потврде 

наручилаца са износима и датумима. 
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2.2. да располаже довољним 

кадровским капацитетом и то:  

да понуђач има 1 запослено 

лице у радном односу (на 

одређено или неодређено 

време)или ангажовано уговором 

о делу или уговором о 

привременим и повременим 

пословима  и то: 

-1 лице са лиценцом 453-

Одговорни извођач радова 

телекомуникационих мрежа и 

система 

 

Доказ: Oдговарајуће М обрасце, односно пријава, 

промена и одјава на обавезно социјално осигурање  

запослених за све тражене запослене или копије 

Уговора о делу или уговора о обављању привремених 

и повремених послова    Копија лиценце 453 са 

потврдом Инжењерске коморе Србије да је 

наведени носилац лиценце чија се лиценце подноси 

члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком 

Суда части издата лиценца није одузета,не старија 

од 12 месеци од дана објављивања позива за 

подношење понуда. 

 

Доказе о испуњености додатних услова понуђач доставља уз понуду 

 

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 (IV.1 Образац изјаве), 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, осим услова из 

члана 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама.  

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, сваки понуђач из групе понуђача, мора да потпише и 

овери Изјаву.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача, 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, а ако понуђач у остављеном примереном року, који не 

може бити краћи од 5 дана од дана пријема писменог позива наручиоца, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује 

испуњеност обавезних услова. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа ако је навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 

доступни, и то следеће: 

– да је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар, 

– доказ: извод из регистра надлежног органа. 

 

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени о 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступа до доношења одлуке,односно 

закључења уговора,односно током важења уговора о јавној набавци  и да је документује  на 

прописан начин. 
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IV.1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН У ПОСТУПКУ 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75  

 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-77 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/2015,68/2015), под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _____________________________________________ из _________________, 

Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________,у 

поступку јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња видео камера број 404-

77,испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку и то да: 

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

2) понуђач 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; 

3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

 

 

 

 

 

     Датум:       Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

___________      М.П.                      _______________________________ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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IV.2.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

БРОЈ 404-77- ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012,14/2015,68/2015), под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача, дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач ___________________________________________ из _________________, 

Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________, 

поступку јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња видео камера број 404-

77,испуњава све услове из члана 75.Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку и то да: 

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

2) понуђач 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; 

3) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Датум:       Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

    ________________    М.П.                       _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 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: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Набавка и уградња видео камера – ЈН бр.404-77/2  - 

НЕ ОТВАРАТИ” -     
 

Понуда мора да садржи: 

-Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале 

вредности (Образац IV.1.) 

-Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН у поступку јавне набавке мале 

вредности -за подизвођача (Образац IV.2.)-ако наступа са подизвођачем 

-Образац структуре цене (Образац VI) 

-Обрасце понуде (Образац VII)  

-Модел уговора (Образац  VIII) 

-Образац изјаве о независној понуди  (Образац XI) 

-Изјава о поштовњу обавеза које произилазе из важећих прописа (Образац X) 

- Образац изјаве о понуђачевим укупним приходима ( образац XII) 

- Потврда о извршеним пословима у референтној листи( образац XIII) 

 

Крајњи рок за достављање понуда је  10.10.2016.године до 12:00 часова. 

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. 

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене 

понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Место, време  и начин отварања понуда:  

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38, 

15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се отварати дана 10.10.2016.године  у 

12:30 часова. 

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији 

заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања предметне јавне набавке, у 

противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку 

(потписивање записника, истицање приговора и др).  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

печатом оверава. 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 попуњавати, потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
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Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. 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: Општине Мали Зворник,  

Краља Петра I 38, Мали Зворник са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња видео камера,  ЈН бр.404-

77/2 – НЕ ОТВАРАТИ”  
или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња видео камера, ЈН бр.404-

77/2 - НЕ ОТВАРАТИ”  
или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња видео камера, ЈН бр. 404-

77/2- НЕ ОТВАРАТИ”  

 или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка и уградња видео камера ЈН 

бр. 404-77/2- 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. 

6. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ 

         НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

         (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

 

1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

    закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 

за подношење понуда у поступку јавне набавке. Доказ наведеног може бити: 

 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
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5) извештај надзорног органа  о изведеним радовима који нису у складу са  пројектом  

    односно уговором 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на  испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се 

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврсан. 

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача 

уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача. 

 

 

7.СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА  

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. 

понуде које су одговарајуће и прихватљиве.  

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.  

 Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 

одређеном у позиву за подношење понуда 

 Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове из техничке спецификације 

 Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 

наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 

набавке. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда ће бити одбијена:  

1) уколико није благовремена 

2) уколико поседује битне недостатке 

3) уколико није одговарајућа 

4) уколико ограничава права наручиоца 

5) уколико условљава права наручиоца 

6) уколико ограничава обавезе понуђача 

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке 

 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:  
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

8.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
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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. 

Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из чл. 87. ст. 4 

Закона о јавним набавкама. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 

75. став 1. тачка 1- 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1 

тачка 5. Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне набавке, 

делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све тражене податке 

за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 

не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у 

уговору.  

Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, 

попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности одговара за 

извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

 

9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

Понуду може поднети и група понуђача.  

Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у заједничкој 

понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све учеснике у 

заједничкој понуди.  

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. тачкe 1-4. 

Закона о јавним набавкама а додатне услове испуњавају заједно 

У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење 

јавне набавке.  

 

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

10. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ  

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. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања је не дужем од  45 дана од дана испостављања рачуна.  
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара: 

Рок испоруке и уградња добара је не дужи од 50 дана на адресу Наручиоца од дана пријема 

требовања. 

9.3. 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 не може мењати понуду. 

9.4.Гарантни рок за испоручену опрему не може бити краћи од   24 месеца а рачуна се од дана 

пријема свих инсталација од стране  Наручиоца . 

 

10. 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 урачунато: цена предмета јавне набавке и испорука на адресу наручиоца. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у моменту потписивања 

уговора  или најкасније у року од пет дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу: 

Гаранцију за добро извршење посла (коју доставља најповољнији понуђач при 

закључењу уговора): (БЛАНКО СОЛО МЕНIЦА, прописно потписана и оверена, која ће 

представљати  средство обезбеђења за добро извршење посла, са меничним овлашћењем на 

попуну у износу до  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а коју наручилац може 

употребити у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране понуђача 

Уз меницу изабрани   понуђач је дужан да  достави и следећа документа: 

 прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

 фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за 

пренос средстава и 

 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 

понуђача 

 фотокопију захтева за регистрацију менице 

Напомена: Овера  картона  депонованих потписа, од стране овлашћене  банке, не може 

бити старија од дана упућивања позива (доставља се у фотокопији). 

 Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе 

понуђача која је предмет обезбеђења. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, Општине 

Мали Зворник, Краља Петра I бр.38 Мали Зворник или на email: 

dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор 

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 404-77. 

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. 

 

15. 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.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају да након примене критеријума за оцењивање, два или више понуђача поднесу понуде 

са индентичном најнижом ценом, најповољнијом понудом се проглашава понуда понуђача који  

понуди дужи гарантни рок . 

 

18. 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 
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раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине , као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве кандидат односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора ,односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи  штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог закона  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује 

обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страницим, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда ,а у поступку јавне 

набавке мале вредности и квалификационог поступка ,ако је примљен од стране наручиоца три 

дана пре истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања и  уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на  евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Става 3. и 4.  ЗЈН, 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог закона. 

 

После доношења одлуке о додели уговора,за јавну набавку мале вредности и  доношења одлуке 

о додели уговора  на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу Јавних 

набавки..  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, у пољу „позив на 

број“  уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права, сврха: Такса за ЗПП са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 

Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да достави понуђачу којем је уговор додељен у   

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

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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Образац VI 

 

 

        ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
                                                     Набавка и уградња видео камера ЈН 404-77 

Р.Бр

. 

Опис позиције Јединица 

мере 

 

1 

Кол

ичин

а 

 

2 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

3 

Укупно цена 

без ПДВ-а 

 

 

4(2*3) 

1. Набавка и монтажа инсталационог 

самоносивог кабла типа SFTP Cat.6E 

м 900   

2. Набавка и монтажа гибљивог црева Ø 

16mm 

м 50   

3. Набавка и монтажа NVR уређаја типа NVR-

16 канала са HDD 

ком 1   

4. Набавка и монтажа IP камере 2MP  ком 2   

5. Набавка и монтажа спољашњег кућишта са 

грејачем и носачем. 

ком 2   

6 Набавка и монтажа POE свичера ком 6   

7 Набавка и монтажа медиа конвертора  ком 6   

8 Набавка и монтажа бежичног рутера ком 8   

9 Набавка и монтажа антене 5GHz, 20db ком 8   

10 Набавка и монтажа носача за антену ком 8   

11 Набавка и монтажа металне кутије за 

смештај опреме на стубу 

ком 9   

12 Набавка и монтажа GSM контролера са 2 

излаза и спољашњом антеном 

ком 9   

13 Набавка и монтажа осигурача 10А ком 9   

14 Набавка и монтажа затезача,  хватаљки, 

обруча, вешалица и осталог ситног 

материјала 

ком 1   

15 Набавка и монтажа TV  LED 48" са зидним 

носачем 

ком 1   

16 Набавка и монтажа завршне оптичке кутије ком 2   

17 Набавка и монтажа оптичког кабла м 1000   

18 Набавка и монтажа рачунара P4 са 

монитором 

ком 1   

19 Набавка и монтажа назидног рек ормара 

9U/19'' 

ком 1   

20 Набавка и монтажа HDMI кабла 15м ком 1   

21 Набавка и монтажа 8-портног гигабитног 

свичера 

ком 2   

22 Набавка и монтажа  5-портног  свичера ком 3   
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23 Набавка и монтажа стабилисаног извора 

напајања 10A-12V. 

ком 9   

24 Набавка и монтажа  patch cordкабла ком 9   

25 Набавка и монтажа Pigtail кабла ком 24   

26 Набавка и монтажа оптичке спојнице  ком 3   

27 Набавка и монтажа сплајс касета са 

заштитним цевчицама 

ком 3   

28 Набавка и монтажа SC/APC конектора ком 24   

29 Спајање оптичких влакана и контролно 

мерење  

ком 48   

30 Организација градилишта 5% од укупне 

цене радова 

ком 1   

УКУПНА ВРЕДНОСТ  без ПДВ-а:  

    ПДВ 20%  

      

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом  дин:  

 

 

Напомена:  

У цену мора бити  урачунато: цена предмета јавне набавке  испорука и уградња  на адресу 

наручиоца. 
Упуство понуђачима како да попуне образац:У цену урачунати све трошкове према наведеном 

техничком опису, попунити  

-Уколону 3 уписати  цену по јединици мере без ПДВ-а 

-У колону 4 уписати укупну цену без ПДВ-а тако што се помножи  цена по јединици мере без ПДВ-а 

колона 3 са количином колона  2 

 

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 понуде. 

 

 

 

 

                                                                                 (М.П.)        ___________________________ 

                                                                                                         Одговорно лице понуђача 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр........................од....................... за Јавну набавку Набавка и уградња видео камера, ЈН 

број 404-77 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

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 

 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учеснима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача. 
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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) У поступку Јавне набавке – Набавка и уградња видео камера за потребе општине Мали 

Зворник ЈНМВ број 404-77, подносимо следећу: 

 

П О Н У Д У 

 

 

У складу са траженим условима утврђеним Конкурсном документацијом у поступку јавне 

набавке – набавка  и уградња видео камера под следећим условима: 

 
ПОНУДУ ПОДНОСИМО:  

 

1. Самостално 

2. Са Подизвођачем и то:  __________________________________ 

                                                      __________________________________ 

                                                      __________________________________ 

3. Заједничка понуда и то: __________________________________ 

                                                       __________________________________ 

                                                       __________________________________ 

Заокружити један од начина подношења понуде. 

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а:    ДА      НЕ 

Заокружити један од понуђених одговора. 

 

Рок важења понуде је _______ дана од дана отварања понуде (минимално 30 дана).  

Укупна вредност понуде износи: _________________  динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде износи: _________________  динара са ПДВ-ом. 

 

Начин плаћања: у року од _________ дана од дана испостављања рачуна (не дужем од  45 дана 

од дана испостављања рачуна). 

 

Место испоруке – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38 

 

Рок испоруке и уградње је ______ дана од дана пријема требовања (не дужи од 50 дана на 

адресу Наручиоца од дана пријема требовања). 

  

Гарантни рок за испоручену опрему износи________месеци (напомена: не краћи од 24 месеца) и  

рачуна се од дана пријема свих инсталација од стране  Наручиоца . 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

Напомена:  
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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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
Уговор за набавку и уградњу видео камера 

 

 

Закључен између: 
Наручиоца: Општине Мали Зворник ,  

са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I 38, 

 ПИБ: 102143310 

 Матични број: 07170874 

Број рачуна: 840-88640-85                    

 Назив банке: Управа за трезор 

Телефон:015/471-300 

кога заступа: Председник Зоран Јевтић, дипл.инж.рударства 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

Понуђача: ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:404-77 

 Број и датум одлуке о додели уговора:________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________________ 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Испоручилац се обавезује да за потребе Наручиоца  испоручи и изврши уградњу опреме 

у складу са спецификацијом и под условима наведеним у конкурсној документацији, у свему 

премa понуди број  _________ од ____________2016.  године и обрасцу структуре цене која 

чини саставни део овог Уговора. 

 

Вредност уговора 

Члан 2. 

Укупна цена набавке, из члана 1. овог уговора са свим трошковима без обрачунатог 

ПДВ-а износи  ____________________динара, 

(словима: ____________________________________________динара). 

Укупна цена набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом износи 

___________________динара, 

(словима: ___________________________________________ динара ). 

Цена наведена у ставу 2. овог члана, подразумева достаљање на адресу Наручиоца  

Уговорена вредност из става 2. овог члана је фиксна до окончања уговора. 
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Рок плаћања 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :у 

року од _________од дана испостављања рачуна,уплатом на рачун понуђача. 

 

 Рок испоруке и уградње  

Члан 4. 

Рок испоруке и уградње добара је _______ дана од дана пријема требовања. Место 

испоруке – на адресу наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38 

 

Члан 5. 

Гарантни рок за испоручену опрему износи________месеци(напомена: не краћи од 24 месеца) а 

рачуна се од дана пријема свих инсталација од стране  Наручиоца . 

Испоручилац се обавезује да испоручи опрему у некориштеном оргиналном паковању без  

скривених недостатака. Испоручилац гарантује да купљена опрема ради исправно и да нема 

стварних и правних недостатака; да купљена опрема потпуно одговара свим техничким 

описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и 

понуде, које су саставни део овог уговора. 

Испоручилац ће у моменту испоруке видео опреме предати Наручиоцу попуњене, потписане и 

оверене гарантне листове за испоручену робу.  

Испоручилац је дужан да у току гарантног рока, на први позив телефоном, мејлом од стране 

Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 

испоручене опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 

проузрокована овим недостацима. 

 

Члан  6. 

Уколико Испоручилац не изврши успоруку и уградњу опреме у року из . члана 4. овог 

уговора, осим за случај више силе, за сваки дан закашњења Наручилац ће зарачунати уговорну 

казну у износу од 0,5% укупне вредности уговора. 

Укупна казна не може бити већа од 10% вредности уговора. 

 

Члан  7. 

Испоручилац се обавезује да, у моменту потписивања уговора или најкасније у року од 

пет дана од дана потписивања уговора, Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и 

то:  

-Гаранцију за добро извршење посла: БЛАНКО  (СОЛО) МЕНИЦА, прописано 

потписана и оверена, која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране понуђача. 

 

Члан  8. 

Уговорне стране имају право да раскину уговор уколико друга страна не испуњава своје 

обавезе како је уговорено. 

Уговор се раскида достављањем писане изјаве о раскиду уговора другој страни.  

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

Трошкове настале у вези са раскидом уговора сноси страна која је одговорна за раскид 

уговора. 

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одговарајуће одредбе 

Закона  о облигационим односима.  
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Члан  9. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

-   конкурсна документација за јавну набавку бр. ЈН 404-77-јнвм 

-   понуда Испоручиоца бр. _______  од ______. године 

 
   Члан   10. 

         Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

          Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

 

   Члан   11. 

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

                                                                           Члан  12. 

Овај уговор је сачињен у шест истоветних примерка, по три за сваку уговорну страну. 

 
 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ        НАРУЧИЛАЦ 

 

     _______________________                 ___________________________ 

          Зоран Јевтић, дипл.инж.руд. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом 

и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 
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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 ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПЕМАЊА 

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, уколико понуђач достави образац 

сматраће се да захтева накнаду трошкова у складу са чланом 88. став 3. Закона. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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                X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 , 

14/15,68/2015 у даљем тексту: Закон) као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач___________________________________________[навести назив понуђача]у 

поступку јавне набавке Набавка и уградња видео камера бр. 404-77, поштовао је обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

          Датум   Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 
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XI  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, Набавка  и уградња видео камера, ЈН број 404-77     

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. 
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Образац ХII. 

ИЗЈАВА 

о понуђачевим укупним приходима од продаје добара на које се уговор о јавној набавци односи 

у претходне 3 обрачунске године(2013,2014,2015) 

 

 

Приход за обрачунску годину 2013. ________________________________________ 

 

Приход за обрачунску годину 2014._________________________________________ 

 

Приход за обрачунску годину 2015._________________________________________ 

 

             УКУПНО(2013,2014,2015):_____________________________________ 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у Изјави тачни и 

истинити 

 

 

        Датум:                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

 

_____________________              М.П.                      ______________________________ 

 

Назив и адреса понуђача 

_______________________ 
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Образац ХIII. 

 

ПОТВРДА   О ИЗВРШЕНИМ  ПОСЛОВИМА  НАВЕДЕНИМ У РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ  

 

Назив наручиоца: 

Сeдиште: 

Матични број. 

Порески идентификациони број: 

Телефон: 

 

     На основу члана 77. став 2. тачка 2.   Закона о јавним набавкама општина/предузеће издаје  

 

ПОТВРДУ 

 

да је испоручиоц добара /понуђач 

______________________________________________ 

назив и седиште испоручиоц добара /понуђача 

у претходне три године ( 2013, 2014. и 2015.) испоручио добра за претходне три године 

на набавци и уградњи видео камера  у укупној вредности 

____________________________________________________________ 

(уписати фактурисани износ испоручених добара, бројкама и словима) 

 

 

 

Укупна 

количина 

у 2013. години 

 

Укупна 

количина 

  у 2014.години 

 

Укупна 

количина 

  у 2015.години 

   

 УКУПНО:  

 

 

Потвда се издаје на захтев испоручиоца добара /понуђача 

_________________________________________________________________ 

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности Набавка и уградња видео камера ЈН 

бр.404-77 и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом да су 

горе наведени подаци тачни: 

 

 

место________                                                     М.П.                    потпис овлашћеног лица 

датум_______       ______________________ 

 

Напомена: Ову потврду ископирати  за сваког наручиоца (уколико сте их имли више) за које 

сте вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и 

исте приложити уз своју понуду. 

 


