
1/69 

 

 

 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Влада АП Војводине 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 2100822 F: +381 21 2100831 
www.uprava.vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 404-161/2013 
 

ДАТУМ:  02.09.2013. године 

 
 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ДОБАРА – ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА – ВИДЕО НАДЗОР  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСИ 

ЈН МВ 25/2013 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Нови Сад, 02.09.2013.године 

 



2/69 

 

 

 На основу члана 39. и 61.  Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” бр. 

бр.124/12), и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник 

РС” бр. 29/2013), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 404-161/2013 

од 22.08.2013. године,  

 Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности образована 

Решeњем директора Управе за заједничке послове покрајинских органа 404-161/2013 од 

22.08.2013. године, 

 припремила је 

  

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ДОБАРА – ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА – ВИДЕО НАДЗОР  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСИ 

ЈН МВ 25/2013 

 

Конкурсна документација садржи: 

1) опште податке о набавци: 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца 

(2) напомена да се спроводи јавна набавка мале вредности 

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови) 

(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка  

(5) контакт (лице или служба)  

 

2) податке о предмету јавне набавке: 

(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

(2) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из 

општег речника набавке 

 

3) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл.  

 

4) техничку документацију и планове 

 

5) услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

6) упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

7) образац понуде 

 

8) модел уговора 

 

9) образац трошкова припреме понуде 

 

10) текст изјаве о независној понуди  
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11) Образац изјаве на основу члана 79. Став 9. ЗЈН  

12) Oбрасци  

 -12)1)Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе 

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

рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине 

- 12)2)Образац меничног писма/овлашћења за озбиљност понуде 

- 12)3)Образац меничног писма/овлашћења за извршење уговорне обавезе  

- 12)4) Образац о извршеном увиду »на лицу места» 

- 12)5) Образац изјаве о чувању проверљивих података 

          - 12)6) Образац изјаве кључном техничком особљу 

- 12)7) Образац референтрна листа 

- 12)8) Образац потврде 

 

 

 

     

 

Комисија за јавну набавку: 

 

1. Лила Габрић, председник 

      - Весна Марић, заменик председника 

2. Бранислав Белић, члан 

                 - Синиша Малић, заменик члана 

3. Ивана Секулић, члан 

- Маја Стојичић, заменик члана.  
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ: 

 
(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

  Назив: Управа за заједничке послове покрајинских органа 

  Адреса: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. 

  Интернет страница наручиоца: www.uprava.vojvodina.gov.rs  

 

 (2) врста поступка:јавна набавка мале вредности 

За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности 

сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012). 

 

(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови): 

Предмет јавне набавке број ЈН МВ 25/2013 је набавка добара – електронска опрема – 

видео надзор, а у складу са Техничком спецификацијом која је саставни део ове конкурсне 

документације. 

 

(4) напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: 

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.  

 

(5) контакт (лице или служба): 

- Лила Габрић, тел: 021/2100822, е-mail: lilagabric@vojvodina.gov.rs  

 

     

  

 2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки; 

  

 Предмет јавне набавке број ЈН МВ 25/2013 је јавна набавка – добара – електронска 

опрема – видео надзор, назив и ознака из ОРН: 32323500 – систем за видео надзор. 

 

(2) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и 

ознака из општег речника набавке 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/
mailto:lilagabric@vojvodina.gov.rs
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3) ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,РОК ИЗВРШЕЊА,МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА,ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.(ОСИМ У СЛУЧАЈУ НАБАВКЕ 

КРЕДИТА КАО ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КАДА СЕ САЧИЊАВА КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ) 

  

 

  

3)1) врста, техничке карактеристике (спецификације): 

  

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Р.бр НАЗИВ Јед. мере Количина 

1 Екстерна IP камера са монтажом на зид, 

подешавањем и пуштањем у рад - детаљно 

описана у тачки I.1 

ком 5 

2 Мрежни свич PoE, 8 портни са монтажом и 

пуштањем у рад - детаљно описан у тачки I.2 

ком 2 

3 Мрежни свич, 24 портни са монтажом и 

пуштањем у рад - детаљно описан у тачки I.3 

ком 1 

4 Уређај за архивирање видео садржаја - 

детаљно описан у тачки I.4 

ком 2 

5 Уређај за беспрекидно напајање 1000VA са 

монтажом - детаљно описан у тачки I.5 

ком 1 

6 Уређај за беспрекидно напајање, 900VA - 

детаљно описан у тачки I.6 

ком 1 

7 Сервер за снимање видео садржаја, са 

монтажом и подешавањем и инсталираним 

софтвером за видео надзор са 2ТB простора на 

HDD-има - детаљно описан у тачки I.7 

ком 1 

8 Модем за пренос података путем телефонске 

парице са монтажом и пуштањем у рад, 

детаљно описан у тачки I.8 

ком 2 
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9 Пренапонска заштита за U/UTP кабл са 

монтажом -детаљно описана у тачки I.9 

ком 1 

10 Лиценце за камере за софтвер за видео надзор 

- детаљно описане у тачки I.10 

ком 5 

11 U/UTP кабл категорије 6, halogen free m 1000 

12 Дистрибутивни орман рачунарске мреже, 

висине 21U, самостојећи, 600x800mm, 

стаклена врата са бравом, предње и задње 

шине 19" са бројевима unita, носивост до 300kg 

ком 1 

13 Дистрибутивни орман рачунарске мреже, 

висине 9U,назидни, 600x500mm, стаклена 

врата са бравом, мобилне предње и задње 

шине 19" са бројевима unita, носивост до 50kg  

ком 1 

14 Оптички кабл 8 влакана, 50/125µm, 

мултимодни, за спољашње полагање са 

заштитом од глодара 

m 130 

15 Разделник за оптички кабл за терминирање 8 

влакана са SC дуплекс адаптерима и splice 

касетом, 19" 

ком 2 

16 Mодуларни U/UTP разделник са 24 места за RJ-

45 модуле, 19" 

ком 2 

17 U/UTP модули категорије 6, RJ-45, 

компатибилни са U/UTP разделником из тачке 

16 

ком 60 

18 Бела, назидна прикључна кутија са рамом за 2 

RJ-45 модула из тачке 17., пластична 

ком 12 

19 UTP ранжирни кабл, 1m, категорија 6 ком 20 

20 UTP кабл за радни простор, 5m, категорија 6 ком 10 

21 Оптички ранжирни кабл, 1m, 50/125µm, 

мултимодни,SC-LC 

ком 2 
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22 Pigtail oптички кабл, 1m, 50/125µm, 

мултимодни,SC 

ком 16 

23 Полица за дистрибутивни орман 19" ком 1 

24 Разводна летва за дистрибутивни орман 19", са 

минимум 6 шуко утичница и прекидачем 

ком 1 

25 Пластична каналница 40x40mm, бела m 100 

26 Пластична каналница минимално 60x100mm, 

бела 

m 6 

27 Кабл за напајање, PPY 3x2,5mm2 m 100 

28 Шуко утична кутија са поклопцем, пластична ком 2 

29 Осигурач, аутоматски 16А са постављањем ком 2 

30 Конектор IEC-320 C14 са постављањем ком 1 

31 Проводник за уземљење 6mm2 m 100 

32 Ребрасто, савитљиво бужир црево, 20mm, 

самогасиво 

m 40 

33 Ребрасто, савитљиво бужир црево, 50mm, 

самогасиво 

m 80 

34 Окитен црево (1/2)" m 80 

35 Метални носач камере за монтирање на зид 

компатибилан са камером описаном у тачки I.1 

ком 4 

36 Услуга постављања дистрибутивног ормана 

рачунарске мреже, 2 комада  

комплет 1 

37 Услуга постављање оптичког кабла у дужини 

од 100m 

комплет 1 

38 Услуга постављање U/UTP кабла у дужини од 

800m 

комплет 1 

39 Услуга терминирање оптичких влакана, 16 

комада 

комплет 1 
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40  Услуга постављања разделника у 

дистрибутивни орман, 4 комада 

комплет 1 

41 Услуга постављања RJ-45 UTP модула, 50 

комада 

комплет 1 

42  Услуга постављања кабла за напајање у 

дужини од 80 m 

комплет 1 

43  Услуга постављања  назидних прикључних 

кутија са RJ-45 модулима, 10 комада 

комплет 1 

44 Услуга постављања шуко утичних кутија, 2 

комада 

комплет 1 

45 Услуга постављања проводника за уземљење у 

дужини од 80m 

комплет 1 

46 Услуга постављања пластичних канала на зид у 

дужини од 80m 

комплет 1 

47 Услуга бушење продора, 6 комада комплет 1 

48 Услуга тестирања U/UTP каблова као и 

оптичких каблова са израдом пројекта 

изведеног стања пасиве и активе са израдом 

извештаја о квалитету UTP линкова 

комплет 1 

 

 

I.1 Екстерна IP камера  

 

Потребно је понудити камеру следећих карактеристика: 

-Максимална резолуција 1280x960 пиксела,  

-Day and night функционалност, 

-Progressive scan RGB CMOS 1/3” сензор слике, 

-Објектив Varifocal 3.3 - 12 mm: 82° - 24° view, F1.4 

-Минимално осветљење: колор 0.18 lux F1.4, црно-бело 0.04 lux, 0 lux са интегрисаним 

аутоматским IR осветљавањем 

- 1/24500s до 2s shutter time, 

-Видео компресија: H.264 Baseline and Main Profile (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG, 
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-Број слика у секунди: 25 , 

-Digital PTZ, remote zoom, remote focus, 

-Подешавање угла и интензитета IR осветљења, 

-Даљина IR осветљења до 30m, 

-Подешавање слике : compression, color, brightness, sharpness, contrast, white balance, 

exposure control, exposure zones, backlight compensation, fine tuning of behavior at low light, 

text and image overlay,privacy mask, mirroring of images, 

-Audio streaming у оба смера, 

-Audio компресија: AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, 

-Подржани протоколи: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, 

Bonjour,UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, 

ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, 

-Security: Password protection, IP address filtering, digest authentication, HTTPS encryption, IEEE 

802.1X network access control, user access log, 

-Кућиште: метално, IP66, NEMA-4X, отпорно на ударце, 

-Mеморија:  минимално 256 MB RAM,  минимално 128 MB Flash, 

-Напајање: PoE IEEE 802.3af класа 3, 

-Радна температура: -40 ºC до 55 ºC,  

-Слот за локално смештање информација: SD/SDHC/SDXC до 64GB, 

- Конектори : RJ45 10BaseT/100Base-Tx PoE, 1 алармни улаз и 1 алармни излаз, 3.5mm 

mic/line in, 3.5mm line out. 

I.2 Мрежни свич PoE, 8 портни 

 

Потребно је понудити свич следећих карактеристика: 

-Минимално 8 PoE+ 10BaseT/100BaseTX портова, 

-Могућност напајања путем PoE+ портова до минимално 124W, 

-Минимално 2 SFP порта и 2 гигабитна бакарна порта од којих се може користити максимално 

2, 

-MACSec протокол, 

-USB фајл storage и конзолни приступ поред RS-232 конзолног приступа, 

-AutoQoS , 
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-DHCP аутоконфигурација, 

-Подржавање DTP, PagP, LACP, UDLD, ARP, IGMP, MVR,MDIX функционалност, Per-port 

Broadcast, Multicast, and Unicast Storm Control, Voice VLAN, VTP, RSPAN, RMON, L2 traceroute, 

TFTP, NTP, 802.1Q, 

-Подржавање Port Security, DHCP Snooping, DAI, IP source guard, Private Vlan Edge, 

Multidomain autentication, Port-Based ACL, SSH,  Kerberos, SNMPv3, TACACS+ and RADIUS 

Authentication , MAC Address Notification, BPDU Guard, STRG, 

-Пасивно хлађење, 

-Брзина прослеђивања 64 Byte- пакета – минимално 3.8 mpps, 

-ROHS 6, 

-Могућност монтаже у 19“ рек. 

I.3 Мрежни свич, 24 порта 

 

Потребно је понудити свич следећих карактеристика: 

-минимално 24 10BaseT/100BaseTX портова, 

-DHCP аутоконфигурација, 

-Подржавање DTP, PagP, LACP, UDLD, ARP, IGMP, MVR,MDIX функционалност, Per-port 

Broadcast, Multicast, and Unicast Storm Control, Voice VLAN, VTP, SPAN, RMON, L2 traceroute, 

TFTP, NTP, 802.1Q , 

-Подржавање Port Security, MAB, MAC Address Notification, SSHv2, 

-RSTP, MSTP, PVRST+, Switch port autorecovery, 

-минимално 64 VLAN-a, 

-CoS,SRR,WTD, Four egress queues per port, 

-Брзина прослеђивања 64 Byte- пакета - минимално 3.6 mpps, 

-Пропусни опсег прослеђивања минимално 16 Gbps, 

-Flash меморија минимално 32 MB, 

-DRAM меморија минимално 64 MB, 

-ROHS 5, 

-Могућност монтаже у 19“ рек. 
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I.4 Уређај за архивирање видео садржаја 

 

Потребно је понудити NAS уређај следећих карактеристика: 

-Минимални капацитет 1 TB простора на HDD-у, 

-Фајл систем :    External HDD: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, 

-Подржани протоколи: CIFS/SMB, AFP (3.1), NFS, FTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH, iSCSI and 

SNMP, 

-USB One Touch Backup (Import/Export),Block-level Remote Replication, Encrypted Replication 

between NAS Servers, IP Filter & Policy-based Automatic IP Blocking, Network Access Protection 

with Auto-blocking, 

-Encrypted Access: HTTPS, FTP with SSL/TLS (Explicit), SSH/ SFTP (admin only), Encrypted 

Remote Replication (Rysnc over SSH), CIFS Host Access Control for Shared Folders, Importable 

SSL Certificate, Instant Alert via E-mail, SMS, 

-Подржава минимално Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 5+Hot Spare, 6, 10, 

-Bad Block Scan & Hard Drive S.M.A.R.T.,iSCSI Target, Multi-LUNs per Target,Up to 256 

LUNs,Supports LUN Mapping & Masking, Max. Virtual Disk Drives: 8, Scheduled Power on/off (Max 

15 settings), 

-Max User Accounts: 4,096, Max. Share Folder: 512,User Quota Management, subfolder 

Permissions Support, Windows AD Support, 

-Domain Users Login путем CIFS/SMB, AFP, FTP and Web File Manager,  NTLMv2 Authentication, 

-AJAX-базирани User Interface, HTTP/HTTPS конекције, Alert нотификације (Email & SMS),DDNS  

-SNMP (v2 & v3), Real-time Online User List, 

- File Server, FTP Server, Web Server, Database Server (интегрисан MySQL Server), Backup 

Server, Remote Replication Server (преко Rsync), 

-CPU  минимално 1.2GHz, DRAM минимално 256 MB DDR2, 

-Hard Disk Drive, 4 x 3.5" или 2.5" SATA I/II hard disk drive (HDD), 

-HDD Tray, минимално 4 x hot-swappable tray, 

-LAN Port, минимално 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port, 

-USB  минимално 4 x USB 2.0 port, USB printer, disk, pen drive, USB hub, and USB UPS,  

-Минимално 2 x eSATA порта. 
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I.5 Уређај за беспрекидно напајање, 1000VA 

 

-Излазна снага минимално 700W/1000VA, 

-Улазни напон 230V, 

-Улазна фреквенција 50/60Hz +/- 3Hz (auto sense), 

-Монтажа у рек, 19“, 

-Висина 2U, 

-Line interactive, 

-Минимално 4 IEC 320 C13 конекције, 

-Портови: RJ-45 серијски, Smartslot, USB,  

-ROHS. 

 

I.6 Уређај за беспрекидно напајање, 900VA 

 

-Излазна снага минимално 540W/900VA, 

-Улазни напон 230V, 

-Улазна фреквенција 50/60Hz +/- 3Hz (auto sense), 

-Стојећи, 

-Line interactive, 

-Минимално 4 IEC 320 C13 конекције (Battery backup), 

-Минимално 4 IEC 320 C13 конекције (Surge protection), 

-Портови: DB-9 RS-232, USB, 

-Заштита телефонских линија RJ11 конектор и заштита  гигабитних мрежних линија RJ45 

конектор, 

-ROHS. 

 

I.7 Сервер за снимање видео садржаја 

 

-Мрежни видео рекордер заснован на Intel процесору и Linux oперативном систему, 



13/69 

 

-Преинсталиран софтвер који омогућава преглед садржаја, као и снимања садржаја, 

компатибилан са постојећим системом и са камерама дефинисаним у тачки I.1, 

-Могућност интеграције са постојећим системом видео надзора, 

-Уграђен web сервер за приступ прегледу садржаја, као и снимљеном материјалу, 

-Подршка MJPEG , MPEG-4 и H.264 , 

-Снимање, преглед архиве и преглед уживо у максималном броју фрејмова, 

-2 ТB простора на дисковима прилагођеним за 24-часовно снимање видео садржаја, 

-Монтажа у 19“ рек дубине 800mm. 

 

I.8 Модем за пренос података путем телефонске парице 

 

-xDSL или HPNA технологија, 

-Минимално један RJ11 и један RJ45 (10BaseT/100BaseTX порт) конектор, 

-Пренос података путем телефонске парице минималне дужине 100m, 

-Истовремени пренос телефонског сигнала и сигнала података путем исте бакарне парице, 

-За дужину бакарне парице од 100 m брзина преноса података (Ethernet протокол) од бар 10 

MBps. 

 

I.9 Пренапонска заштита за U/UTP кабл 

-Максимална струја (normal mode)6500А, 

-Максимална струја (common mode) 250A, 

-Surge response time 1nS, 

-Заштита RJ45 10/100/1000 Base-T линије. 

 

I.10 Лиценце за камере за софтвер за видео надзор 

-Лиценце треба да буду такве да омогуће интеграцију свих камера са ове локације на 

постојећи систем видео надзора заснован на Netavis Observer Enterprise софтверу тј. да 

омогуће централизовано управљање, контролу, преглед текућег и снимљеног видео садржаја 

из постојећег Главног контролног центра, као и са других локација у договору са Наручиоцем 
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Остале техничке карактеристике 

 

Обавезе Понуђача 

 
Понуђач је обавезан да: 

- достави предлог стручног тима са спецификацијом задатака на реализацији 

предмета уговора, односно изјаву о кључном техничком особљу и другим стручним 

лицима која раде за Понуђача, који ће бити одговорни за извршење уговора, као и 

о лицима одговорним за контролу квалитета. 

- достави изјаву да је одредио једно запослено лице које ће бити ангажовано као 

лице одговорно за извршење уговора предметне јавне набавке. Изјава мора да 

садржи име, презиме и контакт податке ангажованог лица. 

- изврши увид у систем видео надзора који функционише у оквиру објеката 

Скупштине и Владе АП Војводине и то пре давања понуде. Понуђач је дужан да у 

понуди достави потписану потврду од стране представника Наручиоца, да је 

упознат са постојећим системом видео надзора који функционише у оквиру објеката 

Скупштине и Владе АП Војводине.  

- потпише изјаву о чувању поверљивих података Наручиоца пре упознавања са 

системом видео надзора у Влади АП Војводине и покрајинским органима управе. 

- у оквиру понуде достави каталог или извод из каталога произвођача опреме 

(камера и носача камера, свичева, сервера, модема, уређаја за архивирање видео 

садржаја, уређаја за беспрекидно напајање, пренапонске заштите, U/UTP каблова и 

модула и оптичких каблова)  којима се доказује сагласност понуђених добара са 

конкурсном документацијом.  

 

Понуђач је обавезан да у колони табеле понуде упише податке о добрима која нуди 

(Опис понуђеног добра, произвођач, марка, тип).  

 

Понуда  мора у свему да одговара захтевима дефинисаним од стране Наручиоца. У 

случају да и један део понуде буде испод утврђеног минимума, понуда се одбија. 

 

 
Обавезе Добављача у току испоруке и монтаже опреме  

 
 Радови који не изазивају прекид у раду запослених на тој локацији могу се радити у 

радно време Наручиоца, док радови који захтевају прекид у раду запослених на тој 

локацији морају се радити ван радног времена Наручиоца, а у договору са 

Наручиоцем. Добављач може „тихе“ радове да изводи у радном времену Наручиоца, 

односно од 8 до 16 часова, а „бучне” радове мора да изводи после 16 часова и током 

викенда 

 За рад ван редовног радног времена Извршилац је обавезан да се благовремено обрати 

Наручиоцу за добијање писмене сагласности за рад 

 Добављач је у обавези да пре почетка извођења радова преда Наручиоцу списак 

радника који ће изводити радове 

 Добављач обезбеђује смештај и исхрану радника 

 Депоновање опреме Добављач врши на место одређено од стране Наручиоца 

 Добављач се забрањује кретање по објекту Наручиоца и коришћење било ког другог 

простора осим просторија где се врше радови и најближег санитарног чвора 

 Добављач је обавезан да поштује кућни ред у објекту  

 Добављач је обавезан да обезбеди оптимални хоризонтални и вертикални транспорт с 

обзиром на врсту материјала који се преноси у објекту  



15/69 

 

 Добављач је у обавези да се придржава свих основних и посебних мера заштите на 

раду и противпожарне заштите које захтева предмет јавне набавке, а према важећим 

прописима 

 Добављач је у обавези да не оштети инвентар и делове објекта Наручиоца у току 

радова, а уколико дође до таквих оштећења, дужан је да их отклони о свом трошку. 

 Након завршетка радова, просторије у којима су се вршили радови морају бити 

доведене у претходно стање. 

 
 

3)2) квалитет, количина и опис добара, радова или услуга: 

 

Предмет јавне набавке је систем видео надзора који је потребно имплементирати у 

оквиру објекта Гаража у улици Данила Киша 40 у Новом Саду. 

Потребно је имплементирати систем видео надзора који се састоји од 5 IP видео камера, a 

који садржи и сервер за снимање и преглед видео садржаја са преинсталираним 

специјализованим софтвером заједно са мрежном активном и пасивном инфраструктуром. 

Овакав систем треба да има могућност интеграције са системом видео надзора који 

функционише у оквиру објеката Скупштине и Владе АП Војводине, што значи да хардвер, 

софтвер и лиценце морају бити компатибилне са постојећим системом видео надзора. Такође 

овај систем треба да има могућност централизованог управљања, контроле, прегледа текућег и 

снимљеног видео садржаја из постојећег Главног контролног центра, као и са других локација у 

договору са Наручиоцем. 

 

3)3) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

 

Добављач је дужан да се приликом монтаже и демонтаже опреме у предметном објекту 

у свему придржава понуде, важећих техничких прописа, норматива и стандарда. 

Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање добара приликом 

испоруке. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, 

Добављач мора исте отклонити најкасније у року од 8 дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији. 

Ако у наведеном року Добављач не може да отклони грешке, Добављач је у обавези да 

предметно добро замени новим. 

 

3)4) рок испоруке и извршења: 

 Рок за испоруку и постављање опреме је 30 дана од потписивања записника о 

увођењу Добављач у посао.  

 

3)5) место испоруке добара и извршења: 

 Место испоруке добра је: објекат АПВ (гаража) у улици Данила Киша 40 у Новом 

Саду. 

 

3)6) евентуална додатна добра и сл.: 

У предметној набавци нису предвиђене додатне испоруке. 
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4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 Ова конкурсна документација НЕ САДРЖИ техничку документацију и 

планове. 

 

 

 

5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у 

поступку јавне набавке: 

  

Ред. 

број 

5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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

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 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда 

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 

-------  5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 Пословни капацитет: Да поседује минимум 2 (две) референце за 

имплементацију ИП система видео надзора. Референце 

се односе на период од претходне 3 (три) године (2010., 

2011. и 2012. година). 

 

 

5.2.Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. 

ЗЈН да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 

5.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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

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 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда 
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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 

------ 
5.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 Пословни капацитет Да поседује минимум 2 (две) референце за 

имплементацију ИП система видео надзора. Референце се 

односе на период од претходне 3 (три) године (2010., 

2011. и 2012. година). 

 

Напомена: Подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) 

до 4) Закона о јавним набавкама (услови под редним бројем 1., 2., 3., 4. дела 5.2. Конкурсне 

документације), а додатне услове (услови под редним бројем 1., дела 5.2.2 Конкурсне 

документације) испуњава као и понуђач. 

 

 

5.3.Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА, у складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку 

јавне набавке: 

 

Ред. 

број 

5.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

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

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 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда 

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 

------- 
5.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 Пословни капацитет: Да поседује минимум 2 (две) референце за имплементацију 

ИП система видео надзора. Референце се односе на период 

од претходне 3 (три) године (2010., 2011. и 2012. година). 

 

Напомена: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама (услови под редним бројем 1., 2., 3., 4. дела 

5.3. Конкурсне документације), а додатне услове (услови под редним бројем 1. дела 5.3.2. 

Конкурсне документације) испуњавају заједно. 
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5.4.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 

 1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и 

Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и 

органа надлежног за њихово издавање:  

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, а с обзиром на то да се ради о спровођењу  

поступка јавне набавке мале вредности чија је процењена вредност мања од износа из члана 

39. став 1. ЗЈН (3.000.000,00 динара), испуњеност обавезних услова, доказује се 

достављањем ИЗЈАВЕ којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке. 

Понуђач за предметну јавну набавку доставља Изјаву у смислу члана 77. став 4. ЗЈН И 

НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 77. ЗЈН уз понуду. 

           Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену копију доказа о 

испуњености обавезних услова. 

           Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

           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 о 

додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 

и да је документује на прописан начин.  

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама испуњеност обавезних услова 

прописаних чланом 75. став 1. тачка од 1) до 4) Закона о јавним набавкама доказује се на 

следећи начин: 

1. АКО ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО ПОДНОСИ ПОНУДУ испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке доказује подношењем попуњеног, потписаног и печатом 

овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА, 

дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава мора бити 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. 

2. АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ испуњеност  обавезних 

услова за учешће у поступку јавне набавке за подизвођача доказује подношењем попуњеног, 

потписаног и печатом овереног ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА  дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаву 

попуњава, потписује и печатом оверава  овлашћено лице подизвођача. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 

уз Понуду доставити овлашћење за  потписивање. 

 

3. АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ОД СТРАНЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА испуњеност  

обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке члана групе понуђача - носиоца посла 

и свих осталих чланова групе доказује се подношењем попуњеног, потписаног и печатом 

овереног  ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА 

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – НОСИОЦА ПОСЛА И ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, дате под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу. Изјаве морају бити печатом оверене и потписане од 

стране понуђача члана групе понуђача - носиоца посла, односно његовог овлашћеног лица. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз Понуду доставити овлашћење за  потписивање. 
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Текст изјаве уколико се испуњеност обавезних услова доказује изјавом из 

члана 77. став 4. Закона: 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  

ЗА ПОНУЂАЧА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

              

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр.124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 

______________________________________________из_________________________, ул. 

________________________________ бр.______  даје 

 

                                                         И З Ј А В У 

 

 да испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну 

набавку мале вредности добара – електронска опрема – видео надзор (Ред. бр. ЈН МВ 

25/2013) и то: 

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

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

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; 

         

 

 

                                                                        ПОНУЂАЧ    

   М.П.  ______________________________ 

                        (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ПОДИЗВОЂАЧА 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

             

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 

___________________________________________________ из___________________ ул . 

________________________________ бр.__________ 

 даје 

 

И З Ј А В У 

 

 да подизвођач наведен у Понуди деловодни број: ____________________ од 

__________________. године испуњава обавезне услове утврђене Конкурсном 

документацијом за јавну набавку добара - електронска опрема – видео надзор, (Ред. бр. ЈН 

МВ 25/2013) и то: 

 

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

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; 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

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. 

       

                     

                                                                ПОДИЗВОЂАЧ    

   М.П. ______________________________ 

                          (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена:  

 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава подизвођач,  

 Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 

набавке утврђене чланом 75. тачка 1) до 4) ЗЈН као и додатне услове, на исти начин 

као и понуђач. 

 Уколико понуђач има више подизвођача умножиће Образац изјаве у довољном броју 

примерака. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(НОСИЛАЦ ПОСЛА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-НОСИОЦУ ПОСЛА  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

  

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр.124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан групе 

понуђача – носилац посла ___________________________________________ 

из_____________________________________ ул. ______________________________ даје 

И З Ј А В У 

 

 да као члан групе понуђача – носилац посла наведен у Понуди деловодни број: 

___________________ од _________________ 2013. године и у Споразуму о заједничком 

извршењу јавне набавке број:_______________  од ________________ 2013. године   

испуњава  обавезне услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале 

вредности – добара - електронска опрема – видео надзор, (Ред. бр. ЈНМВ 25/2013) и то: 

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

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда, 

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. 

 

 

                                                                ПОНУЂАЧ-НОСИЛАЦ ПОСЛА  

     М.П. ______________________________ 

                                              (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН ЗА 

ЧЛАНОВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

                                 (ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 

бр.124/2012) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач члан групе 

понуђача__________________________________________________________________ 

из_____________________________________ ул. ______________________________ даје 

И З Ј А В У 

 

 да као понуђач члан групе понуђача _________________________________ 

наведен  у Понуди деловодни број: ___________________ од _________________ 2013. 

године и у Споразуму о заједничком извршењу јавне набавке број:_______________  од 

________________ 2013. године   испуњава  обавезне услове утврђене Конкурсном 

документацијом за јавну набавку мале вредности – добара - електронска опрема – видео 

надзор, (Ред. бр. ЈН МВ 25/2013) и то: 

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

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда, 

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. 

                                                        

 

                                                              ПОНУЂАЧ-ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

      М.П. ______________________________ 
                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена:  

 Образац изјаве попуњава, потписује и печатом оверава понуђач члан групе понуђача  

 Сваки члан групе понуђача мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку 

јавне набавке утврђене чланом 75. тачка 1) до 4)  

 Уколико  има више чланова групе понуђача овај образац ће се умножити у довољном 

броју примерака. 
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Испуњеност додатних услова које је понуђач дужан да достави уз понуду: 

 

 да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

 

- Да поседује минимум 2 (две) референце за имплементацију ИП система видео 

надзора. Референце се односе на период од претходне 3 (три) године (2010., 2011. и 2012. 

година). 

ДОКАЗ - Референце се доказују попуњавањем обрасца РЛ и потврдама 

наручилаца/купаца (подаци садржани у обрасцу РЛ и потврдама морају се слагати, тј. сваки 

навод у обрасцу РЛ мора бити доказан потврдом), који су саставни део ове Конкурсна 

документације. Наручилац ће прихватити само доказе који су дати на Обрасцу РЛ из 

Конкурсне документације.  

Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде као и да 

тражи од Понуђача на увид закључени уговор, фактуру, примопредајни записник или други 

валидни документ којим се могу проверити наводи садржани у обрасцу РЛ и поднетим 

потврдама. 

 

 

3) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова на 

начин прописан чланом 77. став 5. Закона: /. 

 

 

4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази. 

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

страницама надлежних органа. 

 

 

 

 

6)  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1) подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је 

дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном 

језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на 

страном језику: 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. 

 

2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на 

који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца 

датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов 

саставни део: 

2а) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда се 

сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или путем поште, на 

обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена–

откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача (лице овлашћено за заступање). 

Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти (кутији) на 

привремену адресу Наручиоца: Управа за заједничке послове покрајинских органа 21000 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16. са обавезном назнаком на лицу коверте (кутије): "Не 

отварати - понуда за јавну набавку ЈН МВ 25/2013", поштом или лично. На полеђини коверте 

(кутије) обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и  име особе за контакт. 
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           Понуда се подноси у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 Обавезна садржина понуде је: 

 

 

 АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за понуђача 

3 Докази за додатне услове из члана 76.ЗЈН  

4 Образац трошкова припреме понуде 

*није обавезан, подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у 

обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

5 Изјава о независној понуди 

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

7 Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда поштовао обавезе 

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

рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине 

8 Образац о извршеном увиду "на лицу места" 

9 Образац извјаве o кључном техничком особљу  

10 Образац изјаве о чувању проверљивих података 

11 Каталог или извод из каталога произвођача опреме 

1
12 

Бланко соло меница за озбиљност понуде 

1 

1
13 

Депо картон 

1
14 

Копија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке 

1
15 

Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде 

1
16 

Образац референтна листа и пратећи обрасци потврде 

 

 

 АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о подизвођачима 
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3 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за понуђача 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за подизвођача 

5 Докази за додатне услове из члана 76.ЗЈН 

6 Образац трошкова припреме понуде 

*није обавезан, подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у 

обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

7 Изјава о независној понуди 

8 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

* није обавезан, осим за понуђаче који имају седиште у другој држави 

9 Образац о извршеном увиду "на лицу места" 

10 Образац извјаве да је Понуђач одредио одговорног лица за извршење уговора 

11 Образац изјаве о чувању проверљивих података 

12 Каталог или извод из каталога произвођача опреме 

13 Бланко соло меница за озбиљност понуде 

14 Депо картон 

15 Копија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке 

16 Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде 

17 Образац референтна листа и пратећи обрасци потврде 

 

 АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача   

3 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке (Споразум о 

извршењу јавне набавке) 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН за чланове групе понуђача 

– носиоца посла 

5 Докази за додатне услове из члана 76.ЗЈН 

6 Образац трошкова припреме понуде 

* није обавезан, подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене 
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у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

7 Изјава о независној понуди 

8 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

* Није обавезан, осим за понуђаче који имају седиште у другој држави 

9 Образац изјаве да је понућач при састављању својих понуда   поштовао обавезе 

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

рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине 

10 Образац о извршеном увиду "на лицу места" 

11 Образац извјаве да је Понуђач одредио одговорног лица за извршење уговора 

12 Образац изјаве о чувању проверљивих података 

13 Каталог или извод из каталога произвођача опреме 

 

1
14 

Бланко соло меница за озбиљност понуде 

1 

15 

Депо картон 

1
16 

Копија захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке 

1
17 

Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде 

1
18 

Образац референтна листа и пратећи обрасци потврде 

 

2б) начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији односно података 

који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене 

податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све обрасце оверева и 

потписује лице овлашћено за заступање. 

Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и 

изјава мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача. 

 

3) обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или 

више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је 

предмет јавне набавке обликован у више партија: 

 

Ова набавка није обликована по партијама. 

 

4) обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је 

подношење такве понуде дозвољено: 

 

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве понуде 

није дозвољено. 

 

5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона: 
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 У року за подношење понуда 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 Наручиоца: УПРАВА 

ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад,   

путем поште или непосредно преко писарнице, са обавезном назнаком: 

  «ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН МВ ___________________________________________ – 

НЕ ОТВАРАТИ», или 

 «ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН МВ _____________________________________________– 

НЕ ОТВАРАТИ», или 

 «ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН МВ _____________________________________________ – 

НЕ ОТВАРАТИ», или 

 «ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН МВ ___________________________________ – 

НЕ ОТВАРАТИ».   

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења своју 

понуду. 

 

6) обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да 

учествује у више заједничких понуда: 

 

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 ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става 

ове подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН). 

 

7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у 

случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу: 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и да навде део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да 

обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 
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лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

Наручиоца. 

  

8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке: 

 

Понуду може поднети група понуђача.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) и 5) ЗЈН, а додатне услове из члана 76. ЗЈН чланови групе понуђача испуњавају 

заједно. 

 

 

У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке 

(Споразум о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни 

облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

У понуди је потребно навести имена и одговарајуће професионалне квалификације 

лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

  

9) захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као 

и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

9)1) Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 

9)2) Рок и услови плаћања: у року до 20 дана од дана пријема исправно сачињеног 

рачуна за извршене услуге, а по обостраном потписивању Записника о примопредаји 

извршених услуга. 

9)3) Г арантни рок: Гаранција на извршене радове и пасивну опрему је минимално 1 

годину од дана потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

Наручилац и Извршилац ће записнички констатовати преузимање система видео 

надзора после завршетка инсталације, пуштања у рад и успешне верификације 

имплементираног решења. Наручилац ће потписивањем записника о квантитативној и 

квалитативној примопредаји потврдити испуњавање уговорних обавеза од стране Извршиоца. 

Гаранција на испоручене камере, свичеве и сервер је минимално 3 године од дана 

потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему, осим на модем за пренос 

података путем телефонске парице за кога је гаранција минимално 2 године. 

Гаранција на испоручене уређаје за беспрекидно напајање и уређаје за архивирање 

видео садржаја је минимално 2 године од дана потписивања записника о квантитативном и 

квалитативном пријему. 

9)3) Рок испоруке: Рок испоруке и постављање опреме је 30 дана од дана 

потписивања Записника о увођењу Извршиоца у посао. 

10) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

10)1) Валута: Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
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10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  

Цене  у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде. 

Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичне цене, као и укупну цену без ПДВ и са 

ПДВ, на начин назначен у Обрасцу понуде.  

Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора и неће подлегати 

променама ни из каквог разлога. 

 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, 

сматраће се  да је иста дата без ПДВ. 

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

са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно Обрасцу 

структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације. 

Наручилац ће обезбедити да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене 

као и да ће са дужном пажњом проверити квалитет предмета јавне набавке. 

11) подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној 

набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен 

на страном језику: 

 

 У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном 

језику, у смислу става 4. члана 57. ЗЈН. 

 

12) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева: 

12)1) средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду) 

  - бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и 

ОП обрасцем, која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде. 

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. У супротном 

понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ  

понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 

пословне банке. 

12)2) Садржина: 

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати 

додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ 

од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење 

обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног 

писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ 

на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем 

рока важности – до истека рока важења понуде. 

12)3) Начин подношења: уз понуду. 

12)4) Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пдв 

12)5) Рок трајања: до истека рока важења понуде 

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач 

супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење 

понуда, као и ако не потпише уговор након што се донесе одлука о додели уговора. 
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Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне 

документације понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака.  

Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах након 

потписивања уговора са  понуђачем коме је додељен уговор. 

 

 

12)2) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих 

уговорних обавеза НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ (предаје само понуђач коме је додељен 

уговор и то приликом закључења уговора) 

 

- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и 

копијом захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом 

закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла. 

Менично овлашћење се даје на обрасцу који сачињава Наручилац.  

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 

пословне банке. 

12)1.2 Садржина: 

Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати 

додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ 

од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење 

обавезно се даје на обрасцу који доставља Наручилац и мора да садржи (поред осталих 

података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне 

набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности 

наведене у уговору и у динарима без пдв, са навођењем рока важности. 

12)1.3 Начин подношења: приликом закључења уговора. 

12)1.4 Висина: 10% од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пдв 

12)1.5 Рок трајања: до краја рока трајања Уговора. 

Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз уговор ако понуђач-

носилац посла у току извршења уговора не поштује обавезе које је прихватио потписивањем 

истог. 

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом Наручиоца неће се 

приступити потписивању уговора због битних недостатака.  

13) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите 

поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче.  

 

Лице запослено код понуђача или њихових подизвођача које добије на располагање 

или случајем дође до података који се сматрају поверљивим, а у току спровођења предметне 

јавне набавке, дужно је да их штити и чува без обзира на степен њихове поверљивости. 

 

14) обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се 

комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона: 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека 
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рока за подношење понуде. Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком «Питања 

за Комисију за јавну набавку добара – електронска опрема – видео надзор ЈН МВ 25/2013» 

може се упутити наручиоцу: 

 

   

 писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на 

привремену адресу Наручиоца (Назив: Управа за заједничке послове покрајинских 

органa Адреса: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.) или 

 путем електронске поште, на e-mail: lila.gabric@vojvodina.gov.rs,  

 путем факса, на број 021/2100831. 

 

          сваког радног дана, од понедељка до петка – 08:00 – 16:00 часова у току радног 

времена. Сви захтеви поднети ван радног времена сматраће се да су поднети наредног радног 

дана. 

 

Уколико је  документ из поступка предметне јавне набавке достављен од стране 

наручиоца путем електронске поште или факсом, заинтересовано лице односно понуђач је    

Д У Ж А Н  да потврди пријем тог документа, на исти начин како би наручилац имао доказ да 

је извршено уредно достављање.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, 

послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у поступку јавне набавке вршиће се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 

15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог 

подизвођача: 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 

од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 

која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, 

осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16) захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза 

уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене 

цене: 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 

Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – 

бланко соло меницу, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо 

картоном, у вредности од 15% од понуђене цене без пдв, са роком трајања колики је и рок за 

испуњење обавезе понуђача. 

Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора. 
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17) врста критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на основу 

којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и 

методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити 

накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

 

Критеријум за доделу уговора за јавну набавку – добра – електронска опрема – видео 

надзор –  је најнижа понуђена понуда. 

 

   

18) елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном 

ценом: 

 У случају постојања две или више понуда са једнаком понуђеном ценом 

Наручилац ће предност дати понуди која има најдужи рок важења понуде.  

19) обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању 

своје понуде наведе да је поштовао 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: 

 Наручилац захтева од понуђача да при састављању својих понуда изричито наведу 

да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине. 

 Понуђач је у обавези да да Изјаву у смислу претходног става и то на Обрасцу 

изјаве која је саставни део ове конкурсне документације. 

 

20) oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч: 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

21) обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права 

понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом 

подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом: 

21)1) начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача 

Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 

достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН. 

Одредбе члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН сходно се примењују на одлуку о обустави 

поступка. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 
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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 става 3.   члана 149. 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. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

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

  

21)2) број рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан 

да уплати таксу одређену Законом: 

 Број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе: 840-742221843-57 број 

модела 97 позив на број 50-016. 

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да наведени број рачуна Буџета 

Републике Србије  уплати таксу у износу од 40.000,00 динара. 

22) обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека 

рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у 

случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о 

јавној набавци: 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели 

уговора у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 

може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 

заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  Ако је у 

том случају  због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 

најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети 

одлуку о додели уговора. 
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7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБАРА – ЕЛЕКТРОНСКА 

ОПРЕМА – ВИДЕО НАДЗОР НА ОСНОВУ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  УПУЋЕНОГ 

ПОНУЂАЧИМА ДАНА 02.09.2013.ГОДИНЕ  

ЈНМВ 25/2013 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

*подаци из АПР 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина:  

 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина:  

 

Место: Улица: Број: Спра

т/стан: 

 

Адреса за пријем електронске 

поште: 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

    

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  Назив делатности: 

  

Назив банке и  

број рачуна: 

 

 

Телефон:  
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Овлашћено лице 

за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су 

докази из чл.77.ЗЈН јавно досупни  

*(уколико се не достављају уз понуду, а 

ако се даје изјава не треба попуњавати): 

  

 

 

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:  

- самостално 

- као заједничка понуда групе понуђача: 

*заокружити једну од понуђених опција 

Скраћено пословно име (назив) 

члана групе понуђача: 

Место, општина и адреса седиште члана 

групе понуђача 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у 
заједничкој понуду. 

- као понуда са подизвођачем: 

Скраћено пословно 

име (назив) и место и 

адреса седишта 

подизвођача: 

Проценат укупне вредности 

набавке која ће се 

поверити подизвођачу: 

Део предмета 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 
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НАПОМЕНА: 

 Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде обавезно се 
доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.  

 Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде 

обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачу  

2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА 

ПОНУДА (*не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде) 

___________ дана од дана отварања понуда 

 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Предмет: 

 

 

набавка добара – електронска опрема – 

видео надзор 

Укупна цена без ПДВ: 

 

___________________________ динара 

ПДВ: 

 

___________________________ динара 

Укупна цена са ПДВ: 

 

___________________________ динара 

Начин и услови плаћања:   

 

Након испостављања исправног рачуна, 

вирмански, на рачун понуђача 

Рок  плаћања: 

 

Плаћање ће се извршити у року до 20 дана од 

дана пријема исправно сачињеног рачуна за 

извршене услуге, а по обостраном 

потписивању Записника о примопредаји 

извршених услуга. 

Рок испоруке: Рок за испоруку и постављање опреме је 30 

дана од дана увођења Добављача у посао. 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

       (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку мале вредности добара- 

електронска опрема – видео надзор, ЈН МВ 25/2013, упућеног понуђачима дана 

02.09.2013.године  изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача/заједничка понуда. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и  
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број рачуна:   

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

4. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  
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Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и  

број рачуна:  

 

 

Имена и одговараујће 

професионалне квалификације  

лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

ПОНУЂАЧ - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

М.П. ____________________________ 

 (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: 

 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  попуњавају и уз понуду подносе само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду. 

 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  
се не попуњава и не доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава  и потписује понуђач –носилац 
посла, односно његово овлашћено лице. 

 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  
се може умножити. 
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ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку мале вредности добара - 

електронска опрема – видео надзор, ЈН МВ 25/2013, упућеног понуђачима дана 02.09.2013. 

године  изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

1.  ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 
набавке који ће се поверити 
подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и  
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број рачуна:   

Проценат укупне вредности 
набавке који ће се поверити 

подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3 

Пуно пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правни облик:  

Место и адреса седишта:  

 

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 

број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 
ће се поверити подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће извршити 
преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

   (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 
подизвођачем.  

 Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља 
уз понуду. 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује  понуђач, односно његово овлашћено лице. 
 Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 



42/69 

 

 Електронска опрема - Видео надзор са уградњом 

 ТАБЕЛА ПОНУДЕ        

 
Р.бр 

НАЗИВ Опис понуђеног 
добра, 
произвођач, 
марка, тип    
(Техничке 
карактеристике) 

Јед. мере КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ 

УКУПАН 
ИЗНОС  
БЕЗ ПДВ 

СТОПА 
ПДВ 

УКУПАН 
ИЗНОС  
СА ПДВ 

 
1 

Екстерна IP камера 
са монтажом на зид, 
подешавањем и 
пуштањем у рад - 
детаљно описана у 
тачки I.1 

  ком 5         

 
2 

Мрежни свич PoE, 8 
портни са монтажом и 
пуштањем у рад - 
детаљно описан у 
тачки I.2 

  ком 2         

 
3 

Мрежни свич, 24 
портни са монтажом и 
пуштањем у рад - 
детаљно описан у 
тачки I.3 

  ком 1         
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4 

Уређај за архивирање 
видео садржаја - 
детаљно описан у 
тачки I.4 

  ком 2         

 
5 

Уређај за 
беспрекидно 
напајање 1000VA са 
монтажом - детаљно 
описан у тачки I.5 

  ком 1         

 
6 

Уређај за 
беспрекидно 
напајање, 900VA - 
детаљно описан у 
тачки I.6 

  ком 1         

 
7 

Сервер за снимање 
видео садржаја, са 
монтажом и 
подешавањем и 
инсталираним 
софтвером за видео 
надзор са 2ТB 
простора на HDD-има 
- детаљно описан у 
тачки I.7 

  ком 1         

 
8 

Модем за пренос 
података путем 
телефонске парице 
са монтажом и 
пуштањем у рад, 
детаљно описан у 
тачки I.8 

  ком 2         
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9 

Пренапонска заштита 
за U/UTP кабл са 
монтажом -детаљно 
описана у тачки I.9 

  ком 1         

 
10 

Лиценце за камере за 
софтвер за видео 
надзор - детаљно 
описане у тачки I.10 

  ком 5         

 
11 

U/UTP кабл 
категорије 6, halogen 
free 

  m 1000         

 
12 

Дистрибутивни орман 
рачунарске мреже, 
висине 21U, 
самостојећи, 
600x800mm, стаклена 
врата са бравом, 
предње и задње 
шине 19" са 
бројевима unita, 
носивост до 300kg 

  ком 1         



45/69 

 

 
13 

Дистрибутивни орман 
рачунарске мреже, 
висине 9U,назидни, 
600x500mm, стаклена 
врата са бравом, 
мобилне предње и 
задње шине 19" са 
бројевима unita, 
носивост до 50kg  

  ком 1         

 
14 

Оптички кабл 8 
влакана, 50/125µm, 
мултимодни, за 
спољашње полагање 
са заштитом од 
глодара 

  m 130         

 
15 

Разделник за оптички 
кабл за терминирање 
8 влакана са SC 
дуплекс адаптерима 
и splice касетом, 19" 

  ком 2         

 
16 

Mодуларни U/UTP 
разделник са 24 
места за RJ-45 
модуле, 19" 

  ком 2         

 
17 

U/UTP модули 
категорије 6, RJ-45, 
компатибилни са 
U/UTP разделником 
из тачке 16 

  ком 60         
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18 

Бела, назидна 
прикључна кутија са 
рамом за 2 RJ-45 
модула из тачке 17., 
пластична 

  ком 12         

 
19 

UTP ранжирни кабл, 
1m, категорија 6 

  ком 20         

 
20 

UTP кабл за радни 
простор, 5m, 
категорија 6 

  ком 10         

 
21 

Оптички ранжирни 
кабл, 1m, 50/125µm, 
мултимодни,SC-LC 

  ком 2         

 
22 

Pigtail oптички кабл, 
1m, 50/125µm, 
мултимодни,SC 

  ком 16         

 
23 

Полица за 
дистрибутивни орман 
19" 

  ком 1         

 
24 

Разводна летва за 
дистрибутивни орман 
19", са минимум 6 
шуко утичница и 
прекидачем 

  ком 1         
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25 

Пластична каналница 
40x40mm, бела 

  m 100         

 
26 

Пластична каналница 
минимално 
60x100mm, бела 

  m 6         

 
27 

Кабл за напајање, 
PPY 3x2,5mm2 

  m 100         

 
28 

Шуко утична кутија са 
поклопцем, 
пластична 

  ком 2         

 
29 

Осигурач, аутоматски 
16А са постављањем 

  ком 2         

 
30 

Конектор IEC-320 C14 
са постављањем 

  ком 1         

 
31 

Проводник за 
уземљење 6mm2 

  m 100         

 
32 

Ребрасто, савитљиво 
бужир црево, 20mm, 
самогасиво 

  m 40         
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33 

Ребрасто, савитљиво 
бужир црево, 50mm, 
самогасиво 

  m 80         

 
34 

Окитен црево (1/2)"   m 80         

 
35 

Метални носач 
камере за монтирање 
на зид компатибилан 
са камером описаном 
у тачки I.1 

  ком 4         

 
36 

Услуга постављања 
дистрибутивног 
ормана рачунарске 
мреже, 2 комада  

  комплет 1         

 
37 

Услуга постављање 
оптичког кабла у 
дужини од 100m 

  комплет 1         

 
38 

Услуга постављање 
U/UTP кабла у 
дужини од 800m 

  комплет 1         

 
39 

Услуга терминирање 
оптичких влакана, 16 
комада 

  комплет 1         
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40 

Услуга постављања 
разделника у 
дистрибутивни 
орман, 4 комада 

  комплет 1         

 
41 

Услуга постављања 
RJ-45 UTP модула, 50 
комада 

  комплет 1         

 
42 

 Услуга постављања 
кабла за напајање у 
дужини од 80 m 

  комплет 1         

 
43 

Услуга постављања  
назидних прикључних 
кутија са RJ-45 
модулима, 10 комада 

  комплет 1         

 
44 

Услуга постављања 
шуко утичних кутија, 2 
комада 

  комплет 1         

 
45 

Услуга постављања 
проводника за 
уземљење у дужини 
од 80m 

  комплет 1         

 
46 

Услуга постављања 
пластичних канала на 
зид у дужини од 80m 

  комплет 1         

 
47 

Услуга бушење 
продора, 6 комада 

  комплет 1         
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48 

Услуга тестирања 
U/UTP каблова као и 
оптичких каблова са 
израдом пројекта 
изведеног стања 
пасиве и активе са 
израдом извештаја о 
квалитету UTP 
линкова 

  комплет 1         

  УКУПНО:       

 

 

 

                                                                             ПОНУЂАЧ 

                                                                                 м.п.______________________ 

                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 

 

    
НАПОМЕНА: 

 Уколико понуду подноси група понуђача  образац структуре цене потписује и оверава  печатом члан групе понуђача – носилац посла 
 Понуђач је у обавези да за сваки понуђени артикал наведе произвођача. 
 Код ставки из спецификације где је назначена марка одређеног артикла, понуђач може понудити материјал еквивалентних техничких карактеристика и 

квалитета. 
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 8) МОДЕЛ УГОВОРА 

Напомена:  Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он 

указује понуђачу на садржину уговора који ће закључити са Наручиоцем уколико му буде 

додељен уговор о јавној набавци. Модел уговора понуђачи не попуњавају нити оверавају (он 

није саставни део понуде, не доставља се уз понуду). 

 
 

УГОВОР 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБАРА – ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА – 

ВИДЕО НАДЗОР 

                                                   ЈНМВ 25/2013 

 

         закључен дана *____________ 2013.године (*попуњава Наручилац приликом 

закључења уговора), у Новом Саду, између: 

                                   

 1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар 

Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Марко 

Радосављевић, и 

 

 2. ________________________________________________________________ 
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР) 

из _____________________________, ул.  ___________________________ бр.____, 

(у даљем тексту: Добављач), кога заступа 

_________________________________________________. 

                      (навести функцију и име и презиме) 

 
 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

 2. Групе понуђача коју чине:     

2.1_____________________________________________________  из _____________, 
                            (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, и 

          

2.2_____________________________________________________  из _____________, 
                            (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  

 

2.3_____________________________________________________  из _____________, 
                           (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 

 

2.4_____________________________________________________  из _____________, 
                      (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  

 

2.5_____________________________________________________  из _____________, 
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                     (навести пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 

  

 

(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________. 
                                                                                          (навести име и презиме) 
 

 На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од 

_____________ 2013.године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се 

сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  буде_____________________________ 

директор ________________________________    
                   (навести име и презиме)                            (навести скраћено пословно име из АПР)             
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен да 

предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке. 

 

 Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно 

Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

 

Подаци о наручиоцу:           Подаци о добављачу: 
                                                                                         (ако је заједничка понуда подаци о члану групе       
                                                                                       понуђача који је носилац посла) 

ПИБ: 100716377 ПИБ: 
 

Матични 

број: 
08034613 

Матични  

број: 

 

Број рачуна: 
840-30640-67 

Управа за трезор 

Број рачуна и 

назив банке: 

 

Телефон: 021/2100822 Телефон:  

Факс: 021/2100831 Факс:  

E-mail: office.uprava@vojvodina.gov.rs E-mail:  

                                                                                            

Основ уговора:  

Број ЈН: 404-161/2013 

Редни број ЈН: ЈНМВ 25/2013 

Датум објављивања Позива за подношење 

позива на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца  

  

 02.09.2013.године 

Број и датум одлуке о додели уговора: * 

 

Понуда изабраног понуђача деловодни број: *___________ од * _________ 2013.год 

 
НАПОМЕНА: сва поља у табели Основ уговора означена са * попуњава Наручилац пре закључења уговора 

 

mailto:office.uprava@vojvodina.gov.rs
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Предмет уговора 

 

Члан 1. 

 

 Предмет Уговора је испорука добара електронска опрема – видео надзор које је 

предмет јавне набавке Наручиоца. 

 Врста, количина, квалитет и цена добара утврђени су према Позиву Наручиоца 

објављеном на Порталу јавних набавки 02.09.2013. године у спроведеном поступку јавне 

набавке мале вредности, Техничкој спецификацији из Конкурсне документације број 404-

161/2013 и прихваћеној понуди Добављача деловодни број: ____________ од _____________ 

2013 године (у даљем тексту: Понуда). 

Понуда чини саставни део овог уговора. 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 

Члан ____. 

 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_________________________________________________________________________ 

                        (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                                 (навести пословно име подизвођача) 

из __________________, ул._________________, бр._____, а што чини _______% од  

укупно уговорене вредности. 

 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_________________________________________________________________________   

                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                                                (навести пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.____________________, бр._____, а што чини _______%  

од укупно уговорене вредности. 

 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_________________________________________________________________________   

                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                                                (навести пословно име подизвођача) 
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из __________________, ул.____________________, бр._____, а што чини _______%  

од укупно уговорене вредности. 

 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 

_________________________________________________________________________   

                                                   (навести део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  

                                                                (навести пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.____________________, бр._____, а што чини _______%  

од укупно уговорене вредности. 

 

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Добављач, 

као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има из става 1. / и 2 / овог 

члана. 

 

Рок испоруке 

 

Члан 2. 

 

Добављач се обавезује да ће Наручиоцу испоручити и поставити опрему у року од 30 

дана од дана увођења Добављача у посао. 

Добра из става 1. Овог члана треба да одговоарају техничким карактеристикама – 

спецификацији и условима предвиђеним у понуди Добављача. 

 

Цена 

 

Члан 3. 

Уговорне стране прихватају јединичне цене, као и укупну цену коју је Добављач дао у 

Понуди. 

Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи 

_________________ динара без ПДВ, односно укупно _______________ динара са ПДВ. 

Цена је фиксна током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквог 

разлога. 

Плаћање 

 

Члан 4. 

Плаћање ће се извршити у року до 20 дана од дана пријема исправно сачињеног 

рачуна за испоручене добара, а по обостраном потписивању Записника о примопредаји 

извршених услуга. 

Обавезе Добављача 
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Члан 5. 

 

Добављач је дужан да се приликом реализације овог уговора у објекту Наручиоца у 

свему придржава Понуде из члана 1., важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, норматива и стандарда, и обавеза утврђених у  Техничкој спецификацији. 

 Добављач је дужан да: 

 пре почетка извођења радова преда Наручиоцу списак радника који ће изводити 

радове 

 обезбеђује смештај и исхрану радника 

 да се благовремено обрати Наручиоцу за добијање писмене сагласности за рад за рад 

ван редовног радног времена Добављач  

 Радови који не изазивају прекид у раду запослених на тој локацији могу се радити у 

радно време Наручиоца, док радови који захтевају прекид у раду запослених на тој 

локацији морају се радити ван радног времена Наручиоца, а у договору са 

Наручиоцем. Испоручилац може „тихе“ радове да изводи у радном времену Наручиоца, 

односно од 8 до 16 часова, а „бучне” радове мора да изводи после 16 часова и током 

викенда 

 Депоновање опреме Добављач врши на место одређено од стране Наручиоца 

 Добављач се забрањује кретање по објекту Наручиоца и коришћење било ког другог 

простора осим просторија где се врше радови и најближег санитарног чвора 

 поштује кућни ред у објекту  

 обезбеди оптимални хоризонтални и вертикални транспорт с обзиром на врсту 

материјала који се преноси у објекту  

 придржава свих основних и посебних мера заштите на раду и противпожарне заштите 

које захтева предмет јавне набавке, а према важећим прописима 

 За рад ван редовног радног времена Добављач не оштети инвентар и делове објекта 

Наручиоца у току радова, а уколико дође до таквих оштећења, дужан је да их отклони 

о свом трошку. 

 Након завршетка радова, просторије у којима су се вршили радови морају бити 

доведене у претходно стање. 

 

 

Утврђивање квалитета и количине 

 

Члан 6. 

 

Квалитативну и квантитативну контролу испоручених добара представник Наручиоца 

ће вршити уз присуство представника Добављача. 

Представник Наручиоца је _____________. 

Представник Добављача је _____________. 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, 

Добављач мора исте отклонити најкасније у року од 8 дана од дана сачињавања Записника о 

рекламацији. 

Ако у наведеном року Добављач не може да отклони грешке, Добављач је у обавези да 

предметно добро замени новим. 

      

Гаранција извршења 
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Члан 7. 

 

Гаранција на извршене радове и пасивну опрему је минимално 1 годину од дана 

потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему. 

 

Наручилац и Извршилац ће записнички констатовати преузимање система видео 

надзора после завршетка инсталације, пуштања у рад и успешне верификације 

имплементираног решења. Наручилац ће потписивањем записника о квантитативној и 

квалитативној примопредаји потврдити испуњавање уговорних обавеза од стране Добављача. 

 

Гаранција на испоручене камере, свичеве и сервер је минимално 3 године од дана 

потписивања записника о квантитативном и квалитативном пријему, осим на модем за пренос 

података путем телефонске парице за кога је гаранција минимално 2 године. 

 

Гаранција на испоручене уређаје за беспрекидно напајање и уређаје за архивирање 

видео садржаја је минимално 2 године од дана потписивања записника о квантитативном и 

квалитативном пријему. 

 

Рок важења уговора 

 

Члан  8. 

Уговор се закључује на одређено време, до испоруке уговорених добара из члана 1. 

Овог уговора. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан  9. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно. 

У случају спора по овом Уговору надлежан је суд у Новом Саду. 

 

Члан  10. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава 6 

(шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерака. 

         

 

        ЗА НАРУЧИЛОЦА                                                 ЗА ДОБАВЉАЧА 

 

м.п. _______________________                        м.п.        ______________________ 
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*Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише одговорно лице понуђача и да и  

овери печатом. 

 

 

 

 

 

 

9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Седиште понуђача:    

Адреса седишта:    

Матични број:    

ПИБ:   

Шифра делатности:    

Назив банке и број рачуна:    

Телефон:    

Е-mail адреса:  

Место и датум:  

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), а 

сходно члану 6. став 1. тачка 9.)  Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  

(”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажем  

 СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 за јавну набавку мале вредности добара - електронска опрема – видео надзор и то: 

- израда узорка или модела који су израђени у 

складу са траженом техничком спецификацијом 

наручиоца 

 

__________  динара без пдв 

- трошкови прибављања средстава обезбеђења 
 

__________  динара без пдв 

Укупни трошкови без ПДВ 
 

___________________ динара 
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ПДВ 
 

___________________ динара 

Укупни  трошкови са ПДВ  

___________________ динара 

 

  

 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 

уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни 

наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12)                                 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. _______________________ 

        
(потпис овлашћеног лица) 

Напомена: 

 Образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који 
траже да му их наручилац надокнади 

 Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12))  

 Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надокнади 
трошкове. 
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10) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и члана 

20. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у постуцима јавних набавки 

начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр. 29/2013) понуђач 

__________________________________________________ из ___________________ ул. 

________________________________________ бр._____ даје 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду 

деловодни број: ________________ за јавну набавку мале вредности добара – електронска 

опрема – видео надзор (Редни број ЈН МВ 25/2013) Наручиоца – по Позиву за подношење 

понуда упућеног дана 02.09.2013.године, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
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У супротном упознат сам  да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12), уговор о јавној набавци бити ништаван. 

 

ПОНУЂАЧ 

м.п. _______________________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 
 На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 

124/2012), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да се у држави - __________________________________, у којој имам седиште не издају 

докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), те исту 

оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом 

државе ____________________________________, прилажем уз  понуду за јавну набавку 

мале вредности добара електронска опрема – видео надзор  (ЈНМВ 25/2013).  

 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 

давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште. 

 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 
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12)   ОБРАСЦИ  

 

12.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ 

ПОНУДА ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О 

ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР)   

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) 

као понуђач дајем 

И З Ј А В У 

 

да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку мале 

вредности – добара - електронска опрема – видео надзор (Редни број ЈН МВ 25/2013), 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

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

 

ПОНУЂАЧ 

М.П.___________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
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12) 2) ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист 

СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник предаје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ  
  ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ СЕРИЈСКОГ БРОЈА: _________________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК –ПРАВНО 
ЛИЦЕ: 

 

Седиште и адреса: 
 

 

Матични број: 

 

 

Порески број: 
 

 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 
 

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина,  
Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Седиште и адреса: 
 

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

Матични број: 
 

08034613 

Порески број: 
 

100716377 

Текући рачун: 

 

840-30640-67  

Управа за трезор 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату. 

 Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за озбиљност понуде 
деловодни број:__________________ коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке добара – 
електронска опрема – видео надзор (ред. бр. ЈН МВ 25/2013). 
 Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року важења 
понуде. 
 Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 
менично овлашћење на износ од _____________________________ динара  

(словима: __________________________________________________________________) што 
представља 10% без пдв од износа понуде коју је Менични дужник поднео.  
 Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих 
банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа 
чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа 
наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

 Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до 

промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који 
евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
 
Датум  издавања:                                                                

                                                                              М.П.       ________________________    
                                                                                               Потпис овлашћеног лица  
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                                                                                                     Меничног дужника 
 

 

 

 

 

12.3. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ  

УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 

57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) 

 менични дужник предаје  

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ИЗВРШЕЊЕ  УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 

 ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
 

Седиште и адреса: 

 
 

Матични број: 

 
 

Порески број: 

 
 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина,  
Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Седиште и адреса: 

 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 16 

Матични број: 

 
08034613 

Порески број: 

 
100716377 

Текући рачун: 

 

           840-30640-67  
Управа за трезор 

 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за 

исплату. 
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Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла коју је 

менични дужник поднео у поступку јавне набавке мале вредности добара електронска опрема 

– видео надзор бр. ЈН МВ 25/2013. 

Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи 

од дана за коначно извршење уговора. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 

менично овлашћење на износ од ________________________________________ (словима: 

________________________________________________________________________) што 

представља 10% без пдв од уговорене вредности коју је Менични дужник поднео.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно 

и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника 

код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у 

евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због 

обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и 

прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења уговора дође 

до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све 

спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 

 

 

Датум  и место издавања    

овлашћења: ________________________ 

                                             

 

 

 

 

                                                         М.П.   _____________________________________        

                                                                      Потпис овлашћеног лица меничног дужника



 

12.4. ОБРАЗАЦ О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ »НА ЛИЦУ МЕСТА» 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР)   

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

ИЗЈАВА 

 

да смо дана  _______________ 2013. године посетили локацију и извршили увид у 

систем видео надзора који функционише у оквиру објеката Скупштине и Владе АП 

Војводине, а ради припремања понуде за јавну набавку мале вредности добара – 

електронска опрема – видео надзор (Ред. број ЈНМВ 25/2013) по Позиву за подношење 

понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 

02.09.2013. године. Приликом увида смо се упознали функционисање постојећег система 

видео надзора који функционише у оквиру објеката Скупштине и Владе АП Војводине. 

 

 

ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ ИЗВРШИО УВИД:  

__________________________________ 
                          (потпис) 

 

 

 

                                                         ПОНУЂАЧ 

                                                     м.п. _______________________ 

                                                 
(потпис овлашћеног лица) 

 

 

ПОТВРЂУЈЕМ: 

 

Представник Наручиоца ______________________________________ 

   
                           (уписати штампаним словима име и презиме) 

 

_________________________ 

            
(потпис) 
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12.5. Образац изјаве о чувању проверљивих података 

* Изјава се потписује приликом извешења увида на лицу места 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О  ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

  

На основу члана 15. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр.124/2012) 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 

 

И З Ј А В У 

 

 

да ћу све податке који су нам стављени на располагање пре упознавања са системом 

видео надзора у Влади АП Војводине и покрајинским органима управе чувати и штитити 

као поверљиве укључујући и подизвођаче. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без 

обзира на степене те поверљивости. 

 

  

 

 

                                                                ПОНУЂАЧ     

  М.П. ______________________________ 

                                              (потпис овлашћеног лица) 
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12.6 Образац изјаве кључном техничком особљу 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

  

 
 

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ће 

одговорни за извршење уговора и квалитет испоручених добара бити:  
 

 

 

/ Име и презиме Контакт телефон и  

e-mail  адреса 

Лице одговоран за 

извршење уговора: 

   

Лице одговоран за 

квалитет испоручених и 

уграђених добара: 

   

 

 

 

                                                                ПОНУЂАЧ     

  М.П. ______________________________ 

                                              (потпис овлашћеног лица) 
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12.7. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

Навести број ииспоручених референтних добара (имплементација ИП система видео надзора) са 
износима - вредностима набавке, исказане у динарима, без ПДВ у последње 3 године (2010., 
2011. и 2012. година). Потребно је навести лице за контакт и телефонске бројеве код 
назначених референтних наручилаца. 

 

Ред. 

бр. 
РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА 

ВРЕДНОСТ 

ИЗВРШЕНИХ 

УСЛУГА У 

ДИНАРИМА 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 
Напомена: У случају више извршених референтних услуга образац треба умножити. Свака 
набавка са списка мора бити документована потврдом наручиоца/купца (оригинал) на обрасцу 
потврде која је дата у Конкурсној документацији и фотокопијом уговора о извршеним услугама. 
 
 
 

М.П.  ______________________ 
       потпис овлашћеног лица 
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12.8. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 

 

 

Назив реф. наручиоца/купца    

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Место и датум издавања 

потврде 

 

 

 На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја 1)., а у вези члана 46. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012) референтни наручилац/купац 

издаје 

ПОТВРДУ 

да је  добављач 

_____________________________________________________________  

(назив и седиште  извршиоца услуга /добављача) 

у претходне три године (2010., 2011. и 2012. година), наручиоцу/купцу квалитетно 

извршио имплементацију ИП система видео надзора, и то по годинама: 

Укупна вредност у 2010. 

години, у динарима, без 

пдв 

Укупна вредност у 2011. 

години, у динарима, без 

пдв 

Укупна вредност у 2012. 

години, у динарима, без 

пдв 

 

 

  

УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ:  

 Потврда се издаје на захтев испоручиоца добара/добављача 

_________________________________________________________________________ , 

а ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара електронска опрема видео 

надзор,  у поступку ЈНМВ 25/2013, за потребе наручиоца Управе за заједничке послове 
покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, и у друге сврхе се не може 
користити. 
 Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

      м.п.          Законски заступник реф.           

                                                                                      наручиоца/купца 

                                         __________________________ 
 
Напомена: Образац потврде умножити и доставити за све реф. наручиоце/купце наведене у обрасцу 
референтна листа. Потврде морају бити у оригиналу.   

 


