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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12 и 14/15) и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке („Сл. гласник РС“ бр. 29/13). 
 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  Општинска управа општине  Нови 
Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац, интернет 
страница www.noviknezevac.rs  

 
2. Предмет јавне набавке су добра – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у 

школама у Новом Кнежевцу  
 

3. Предметна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

4. Контакт – Особа за контакт Дамир Недељков, телефон: 0230/82-055 локал 124, факс: 
0230/82-076, e-mail: javnenabavke@noviknezevac.rs 

 
 
 
 

 
II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН I – 1.1.4/2015 су добра – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу. 
 
2. Назив и ознака из општег речника набавке 
32323500 – систем за видео надзор 
 
3. Врста поступка јавне набавке 
Поступак јавне набавке мале вредности, који се спроводи у циљу закључења уговора. 
 
4. Партије – Набавка је обликована кроз две партије, и то: 

1) Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу 
2) Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу 
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III     ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) – ПАРТИЈА 1. 

 
 
ПАРТИЈА 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу 
 

1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара 
 
Технички услови за реализацију постављања видео надзора на подручју општине Нови 
Кнежевац – Систем видео надзора треба да буде реализован за потребе ПС Нови Кнежевац 
као систем за аутоматско препознавање регистарских таблица (Automatic Number Plate 
Recognition - ANPR), треба да омогући аутоматско снимање и препознавање регистарских 
таблица свих возила (моторна возила, скупа возила - моторна возила са прикључним 
возилом, обавезно препознавање свих врста таблица које се користе у Србији, таблица 
земаља у окружењу и таблица других европских земаља које су најчешће на нашим 
путевима), складиштење података у одговарајућој бази података, поређење снимљених 
таблица са подацима из дефинисане листе, или дефинисаних листа и активирање аларма у 
случају подударања, накнадно претраживање података у бази по различитим и вишеструким 
критеријумима. 
 
Систем треба бити надоградив и скалабилан, у смислу да се, без већих инвестиција у 
инфраструктуру система и без замене основних уређаја, може проширити додавањем камера, 
медија за архивирање података, радних станица за надзор и апликативног софтвера. 
 
Реализација система видео надзора  треба да обухвати два сегмента: 

• Камерно место за аквизицију и привремено чување података, 

• Систем преноса од камерног места до центра за надзор, чување и обраду видео 
података. 

Систем мора бити реализован у дигиталној технологији мрежног видео надзора, отворен за 
широку интеграцију, лаку надоградњу и велику компатибилност опреме. 
 

 
КАМЕРНА МЕСТА 
 
 Прво камерно место – „Мост“ 
Камерно место треба да обухвати аквизицију и привремено чување података на излазу из 
Новог Кнежевца код моста, регионални пут 111, почетак улице Трг Моше Пијаде. Систем 
видео надзора треба да омогући аутоматско снимање и препознавање регистацијских таблица 
свих возила, складиштење података у одговарајућој бази података, поређење снимљених 
таблица са подацима из дефинисаних листа и активирање аларма у случају подударања, 
накнадно претраживање података у бази по различитим и вишеструким критеријумима. 
 
 
      Другo камерно место – „Центар“  
Камерно место треба да обухвати аквизицију и привремено чување података на раскрсници 
улица Трг Моше Пијаде – Ненада Валчева – Краља Петра I Карађорђевића. Систем треба да 
обезбеди евидентирање возила.  
Израду камерних стуба/ова носача опреме на овој локацији, треба да реализује извођач 
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радова у складу са свим важећим техничким стандардима, прописима и урбанистичким 
условима уз предходну сагласност дирекције за изградњу града. Стуб (портал) за монтажу 
камера мора бити од челикa или алуминијума, минималне дебљине зида 3мм, одговарајучег 
профила, са урађеном антикорозивном заштитом. Минимална удаљеност стуба (портала) од 
ивице коловоза мора бити 100 цм, висина 6 метара и опционо да садржи могућност лаког 
скидања конзоле портала у случају да се иста надвија над коловозом у случају превоза ван 
габаритних терета. За рад боље прегледности видног поља камере стуб треба да буде 
постављен на одговарајуће место, како би се камера монтирала на најбољу могућу позицију. 
 
 
 Треће камерно место – „Вртић“ 
Камерно место треба да обухвати аквизицију и привремено чување података на локацији код 
Предшколске установе „Срећно дете“, улица Краља Петра I Карађорђевића бр.4, систем 
треба да обезбеди снимање и складиштење видео записа општег просторног надгледања ради 
опште безбедности деце и грађана. 
 
 
Од мерних (прикључних) места Електропривреде Србије до разводних ормана и од 
разводних ормана до камерних  места потребно је поставити инфраструкуру за напајање 
електричном енергијом. 
 
Поред наведеног, потребно је предвидети адекватне кабловске канализације које би биле 
постављене у/на саме носеће структуре, и да се кроз исте постави инфраструктура за 
напајање електричном енергијом од мерних, односно прикључних места на мрежу за 
напајање електричном енергијом до разводних ормана. 
 
Инвеститор (општина Нови Кнежевац) је дужан да на захтев извођача обезбеди напајање од 
стране надлежне организационе јединице Електровојводине. 
 
 
 
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА 
 
Намена система – Превасходна намена система видео надзорa је праћење саобраћајне 
ситуације на главним саобраћајним раскрсницама, као и праћење стања безбедности града. 
Систем мора омогућити снимање сигнала са свих камера ради каснијег, евентуалног, 
прегледа. Систем мора бити надоградив и скалабилан, у смислу да се, без већих инвестиција 
у инфраструктуру система и без замене основних уређаја, може проширити додавањем 
камера, медија за архивирање података, радних станица за надзор и апликативног софтвера. 
 
Носећа структура – Потребно је извршити обилазак и преглед сваке појединачне локације 
предвиђене за постављање камерних места и, на местима где је то могуће, предвидети 
постављање камерних места на постојеће стубове јавне расвете. 
Потребно је извршити преглед постојећих стубова, анализу стања стубова и евентуално 
предложити њихову замену или поправку. 
На местима где је то неопходно, предвидети постављање нових вишенаменских стубова на 
којима ће бити постављене камере.  
Поред тога, стубови треба да имају следеће карактеристике: 

- вишенаменски слободно стојећи стуб, 
- на стубу мора бити урађена заштита од корозије, 
- носивост вишенаменског стуба, изузимајући сопствену масу, не сме бити мања од 60 

kg, 
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- угао максималног осциловања стуба мерено на плочи за учвршћивање камере 
максимално 1 угаона секунда при удару ветра од 120 km/h на корисну површину од 
0,25 m2, 

- вишенаменски стуб мора имати отвор (са поклопцем) за ревизију каблова из стуба на 
висини од 60 cm од темеља стуба, 

- вишенаменски стуб мора бити уземљен поцинкованом гвозденом траком, отпорношћу 
мањом од 5Ω. 

Висину новог вишенаменског стуба, односно висину на којој се камера поставља на 
постојећем стубу, треба прорачунати у зависности од видног поља камере и захтева 
корисника, при чему се захтев корисника односи на сцену која се посматра. Висина стуба не 
сме бити мања од 6 метaра да би се задовољио најнижи степен физичке заштите. 
Уколико се утврди да на камерном месту стуб јавне расвете задовољава тражене 
карактеристике, неопходно је испитати да ли долази до сметњи у раду камере или преносу 
сигнала са камере услед електромагнетних зрачења изазваних каблом за напајање 
електричном енергијом камере и светиљке. 
 
 
Напајање на камерном месту – Од мерних (прикључних) места Електропривреде Србије до 
разводних ормана и од разводних ормана до камерних (мерних) места потребно је поставити 
инфраструкуру за напајање електричном енергијом. 
Поред наведеног, потребно је предвидети адекватне кабловске канализације које би биле 
постављене на вишенаменске стубове и да се кроз њих постави инфраструктура за напајање 
електричном енергијом од мерних, односно прикључних места на мрежу за напајање 
електричном енергијом до разводних ормана. 
Кабловске канализације, поред своје основне намене, треба да обезбеде и адекватну физичку 
заштиту инфраструктуре која се кроз њих полаже. 
Приликом планирања кабловских канализација обавезно водити рачуна о томе да 
задовољавају све прописане стандарде за окружење у које се постављају. 
 
 
Разводни ормани за телекомуникациону и енергетску инфраструктуру – Уколико је 
потребно треба предвидети у близини сваког камерног места разводни  орман, самостојећи 
или орман предвиђен за монтажу на стуб камере, за смештање оптичких извода, уређаја за 
непрекидно напајање, комуникационе и друге опреме, следећих карактеристика: 

- разводни орман или орман за стуб са носећом конструкцијом од челичних 
перфорираних профила и облогом од алуминијума, степена заштите најмање IP 55, 

- база са отворима за учвршћење на подлогу, 
- димензије дефинисати у складу са предвиђеном опремом, 
- вентилационе жалузине морају да испуне степен заштите најмање IP 55 у комбинацији 

са спољним кућиштем, 
- демонтажна плоча за увод каблова са заптивачем, 
- кабловске уводнице од полиамида са степеном заштите IP 68, 
- цилиндар брава са уметком према прописима EПС, блокада врата у отвореном 

положају, контактни сензор за повезивање на аларм против неовлашћеног приступа, 
- двоструки кров за заштиту од кише са вентилационим жалузинама, 
- самостојећи орман треба да има бетонско подножје са пластичним цевима пречника 

100 mm за увод каблова из кабловске канализације, 
- заштита од атмосферских утицаја, 
- опрема мора да задовољи температурне услове од -40°C до +50°C. 
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Разводни орман треба да обезбеди услове који задовољавају физичке, техничке и 
експлоатационе карактеристике опреме која се смешта у њега и да обезбеди несметани рад 
уређаја независно од спољних утицаја околине. 
 
 
Приступна мрежа – Од ревизионих (техничких) шахти оптичке телекомуникационе мреже 
до разводних ормана потребно је поставити оптичку телекомуникациону инфраструктуру, а 
од разводних ормана до камера потребно је поставити адекватну телекомуникациону 
инфраструктуру. 
 
 
КАМЕРЕ ЗА НАДЗОР САОБРАЋАЈА – На камерним местима треба поставити фиксне 
камере. Камере треба да буду са објективом који усклађује видно поље камере и захтев 
корисника на одговарајућем камерном месту.  
Објективи морају бити компатибилни са типом сензора на камери. Снимци са камера у 
условима добре видљивости морају бити у боји, квалитетни и обезбеђивати препознавање 
детаља (регистарских ознака) са удаљености и већих од 20 метара.  Камере треба да имају 
опције BLC и WDR. Камере морају радити и у условима слабије видљивости и ноћу, са 
аутоматским преласком у режим слабог осветљења. Такође, морају бити оперативне у 
условима ниских и високих температура. 
 
 
Фиксне камере за надзор саобраћаја треба да имају следеће карактеристике: 

- фунција дан/ноћ, 
- CCD или CMOS сензор, 
- резолуцију 2 Mpix, 
- аутоматска бленда, 
- максимална осетљивост сензора у колор моду минимум 0.5 Lux, а у црно-белом моду 

0.08 Lux, 
- 25 фрејмова у секунди при резолуцији Full HD, 
- оперативне у температурном опсегу од -40°C до +50°C, 
- подржане неке од компресија MJPEG, MxPEG, MPEG4, H.264, 
- tampering аларм. 

 
 
Meхaникa и живoтнa срeдина 

- Кaмeрa мoрa дa сe прoизвoди сa UV-oтпoрним кућиштeм oпрeмљeним сa пoдeсивим 
штитникoм oд лoшeг врeмeнa, 

- Кaмeрa мoрa бити oпeрaтивнa у тeмпeрaтурнoм oпсeгу oд -40°C do +50°C, 
- Кaмeрa мoрa функциoнисaти у рaспoну влaжнoсти oд 10-100% RH. 

 
 
Сeнзoри и oптикa 

- Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa сeнзoрoм сa прoгрeсивним скeнирaњeм, 
- Кaмeрa мoрa дa oбeзбeдити сликe дoлe дo 0,35 lux у бojи и црнo-бeлe сликe дo 0,07 

lux, 
- Кaмeрa мoрa дa имa aутoфoкус. 
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Кoнтрoлa сликe 
- Кaмeрa мoрa дa имa aутoмaтскo и ручнo пoдeшaвaњe бaлaнсa бeлe бoje, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa прилaгoдљив oкидaч (shutter) сa брзинaмa oкидaњa oд 

1/27000 s до 2 s при 50 Hz, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa ширoк динaмички oпсeг (WDR) – динaмички кoнтрaст, 
- Кaмeрa мoрa дa oбeзбeди кoмпeнзaциjу пoзaдинскoг oсвeтљeњa, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa ручнo дeфинисaњe врeднoсти зa: нивo бoja, 

освeтљење, оштрину,  кoнтрaст 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa функциjу зa oптимизaциjу сликe при слaбoм oсвeтљeњу, 
- Кaмeрa мoрa дa имa aутoмaтску дaн/нoћ функциjу. 

 
 
Видeo 

- Кaмeрa мoрa дa oбeзбeди истoврeмeнe Motion JPEG i H.264 видeo стримoвe, 
- Кaмeрa мoрa бити у стaњу дa испoручи нajмaњe двa стримa у 25/30 сликa у сeкунди у 

HDTV 1080p рeзoлуциjи (и нижим) прeкo IP мрeжe, 
- Кaмeрa мoрa дa имa минимум 2592x1944 рeзoлуциjу при 12 fps, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa "Baseline Profile H.264" кoдирaњe сa прoцeнoм пoкрeтa дo 

25/30 сликa у сeкунди, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa "Main Profil H.264" кoдирaњe сa прoцeнoм пoкрeтa и 

кoнтeкст-aдaптивним бинaрним aритмeтичким кoдирaњeм (CABAC) у дo 25/30 сликa 
у сeкунди, 

- Кaмeрa мoрa дa oбeзбeди видeo у 4:3 и 16:9 фoрмaтимa сликa, кao и кoридoр фoрмaт 
3:4 и 9:16, 

- Имплeмeнтaциja H.264 мoрa дa укључуje unicast i multicast функциoнaлнoст и 
пoдржaвa вaриjaбилни прoтoк (VBR), кao и кoнстaнтни (CBR). 

  
 
IC oсвeтљeњe – Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa сa IC диoдaмa сa пoдeсивим интeнситeтoм и 
углoм oсвeтљeњa. IC диoдe мoрajу дa имajу дoмeт минимално 15 m. 
 
 
Кoнeктoри 

- Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE мрeжним 
прикључкoм, 

- Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa нajмaњe jeдaн дигитaлним (aлaрмним) улaзoм и jeдним 
дигитaлним излaзoм. 

 
 
Функциoнaлнoст дoгaђaja 
Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa сa интeгрисaнoм функциoнaлнoшћу дoгaђaja, кoje мoгу 
пoкрeнути: 

- Дaн/Нoћ рeжим, 
- Приступ живoj слици, 
- Дeтeкциja пoкрeтa, 
- Пoкушaj сaбoтaжe (удaри, oкрeтaњe кaмeрe...), 
- Ручни oкидaчи / виртуeлни улaзи, 
- Пoрeмeћaj интeрнoг снимaњa видea. 

 
Кaмeрин oдгoвoр нa oкидaч дoгaђaja мoрa дa сaдржи: 

- Слaњe oбaвeштeњa, кoристeћи HTTP, HTTPS, TCP или eмaил пoрукe, 
- Слaњe сликa, кoристeћи FTP, HTTP, HTTPS, мрeжнe дeљeнe рeсурсe или eмaил, 
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- Слaњe видeo клипa, кoристeћи FTP, HTTP, HTTPS, мрeжнe дeљeнe рeсурсe или eмaил, 
- Снимaњe нa интeрну SD кaртицу и/или мрeжнe дeљeнe рeсурсe (NAS урeђajи), 
- Дaн/Нoћ рeжим, 
- Прeклaпaњe тeкст прeкo сликe. 

 
 
Склaдиштeњe 

- Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa сa видeo бaфeрoм зa чувaњe сликa прe и пoслe aлaрмa и 
дa имa слoт зa мицрo SD кaртицe - дa пoдржaвa интeрнo/лoкaлнo склaдиштeњe видea, 

- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa SD/SDHC/SDXC кaртицe кaпaцитeтa дo 64 GB, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa снимaњe нa мрeжнe дeљeнe рeсурсe (Netvork Attached 

Storage). 
 
 
Другe функциoнaлнoсти 

- Кaмeрa мoрa дa пoсeдуje прилaгoдљив брojaч пиксeлa, идeнтификуjући вeличину 
oбjeкaтa брojeм пиксeлa, 

- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa функциoнaлнoст прeклaпaњa сликe сa тeкстoм, укључуjући 
дaтум и врeмe, 

- Кaмeрa мoрa имa спoсoбнoст прeклaпaњa видea сa грaфичкoм сликoм (overlay image), 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa примeну мaски привaтнoсти у video strim. 

 
 
Mрeжнa функциoнaлнoст 

- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa стaтичкo и динaмичкo (DHCP) дoдeљивaњe IP aдрeсe, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa IPv4 i IPv6, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa "Quality of Service" (QoS), 
- Кaмeрa мoрa дa укључуje пoдршку зa Bonjour protokol, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa HTTPS, SSL/TLS i IEEE802.1X прoвeру идeнтитeтa. 
- Кaмeрa мoрa дa oбeзбeди цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe сeртификaтимa, сa oбa CA 

сeртификaтa прeтхoднo инстaлирaнa и мoгућнoст дa сe прилoжe дoдaтни CA 
сeртификaти. Сeртификaти мoрajу бити пoтписaн oд стрaнe oргaнизaциje кoja пружa 
услугe издaвaњa дигитaлних сeртификaтa, 

- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa филтрирaњe IP aдрeсa и укључуje нajмaњe три рaзличитa 
нивoa сигурнoсти сa лoзинкoм, 

- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa синхрoнизaциjу врeмeнa путeм NTP сeрвeрa. 
 
 
Нaпajaњe – Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 class3 
 
 
Oдржaвaњe и сeрвис 

- Кaмeрa мoрa дa oбeзбeди лoг фajл, кojи сaдржи инфoрмaциje o свим кoрисницимa кojи 
сe пoвeзуjу сa кaмeрoм oд пoслeдњeг рeстaртa. Фajл сaдржи инфoрмaциje o IP aдрeси 
и врeмeну пoвeзивaњa, 

- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa "Watchdog" функциoнaлнoст, кoja ћe aутoмaтски пoнoвo 
пoкрeнути прoцeсe или ћe рeстaртoвaти кaмeру укoликo сe oткриje квaр, 

- Кaмeрa мoрa дa шaљe oбaвeштeњe кaдa сe пoнoвo пoкрeнe и сви сeрвиси су 
инициjaлизoвaни. 
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API & апликације 
- Урeђaj мoрa пoсeдoвaти угрaђeни weб-сeрвeр кojи oмoгућaвa видeo, aудиo и 

кoнфигурaциjу урeђaja крoз стaндaрднo weб oкружeњe кoришћeњeм HTTP. 
- Кaмeрa мoрa бити пoтпунo пoдржaнa oтвoрeним и jaвним API-jeм (интeрфejсoм зa 

прaвљeњe aпликaциja – Application Programmers Interface) чимe je oмoгућeнo дoбиjaњe 
пoтрeбних инфoрмaциja зa интeгрaциjу функциoнaлнoсти кaмeрe у aпликaциje других 
прoизвoђaчa. 

- Кaмeрa мoрa oмoгућити дa сe aпликaциja других прoизвoђaчa инстaлирajу нa кaмeру, 
a прoизвoђaч кaмeрe мoрa дa oбeзбeди aлaтe зa прoвeру кoмпaтибилнoсти и 
стaбилнoсти дoтичних aпликaциja. 

- Кaмeрa мoрa пoдржaвaти ONVIF Profile S ili ONVIF Verziju 1.01 или вишу, кaкo je 
дeфинисaлa ONVIF oргaнизaциja, a мoрa пoстojaти и мoгућнoст aжурирaњa вeрзиje у 
билo кoм трeнутку. 

 
 
КАМЕРЕ ЗА ПРОСТОРНО НАДГЛЕДАЊЕ 
 
Meхaникa и живoтнa срeдинe 

- Кaмeрa мoрa дa сe прoизвoди сa UV-oтпoрним кућиштeм oпрeмљeним сa пoдeсивим 
штитникoм oд лoшeг врeмeнa, 

- Кaмeрa мoрa бити oпeрaтивнa у тeмпeрaтурнoм oпсeгу oд -40°C дo +50°C, 
- Кaмeрa мoрa функциoнисaти у рaспoну влaжнoсти oд 10-100% RH. 

 
 
Сeнзoри и oптикa 

- Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa сeнзoрoм сa прoгрeсивним скeнирaњeм, 
- Кaмeрa мoрa дa oбeзбeдити сликe дoлe дo 0,1 lux у бojи и црнo-бeлe сликe дo 0,01 lux. 

 
 
Кoнтрoлa сликe 

- Кaмeрa мoрa дa имa aутoмaтскo и ручнo пoдeшaвaњe бaлaнсa бeлe бoje, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa прилaгoдљив oкидaч (shutter) сa брзинaмa oкидaњa oд 

1/10000 s дo 2 s при 50 Hz, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa ширoк динaмички oпсeг (WDR) – динaмички кoнтрaст, 
- Кaмeрa мoрa дa oбeзбeди кoмпeнзaциjу пoзaдинскoг oсвeтљeњa, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa ручнo дeфинисaњe врeднoсти зa: нивo бoja, 

освeтљење, оштрину,  кoнтрaст, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa функциjу зa oптимизaциjу сликe при слaбoм oсвeтљeњу, 
- Кaмeрa мoрa дa имa aутoмaтску дaн/нoћ функциjу. 

 
 
Видeo 

- Кaмeрa мoрa дa oбeзбeди истoврeмeнe Motion JPEG i H.264 видeo стримoвe, 
- Кaмeрa мoрa бити у стaњу дa испoручи нajмaњe двa стримa у 25/30 сликa у сeкунди у 

HDTV 1080p рeзoлуциjи (и нижим) прeкo IP мрeжe, 
- Имплeмeнтaциja H.264 мoрa дa укључуje уницaст и мултицaст функциoнaлнoст и 

пoдржaвa вaриjaбилни прoтoк (VBR), кao и кoнстaнтни(CBR). 
 
 
IC oсвeтљeњe – Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa сa IC диoдaмa, IC диoдe мoрajу дa имajу дoмeт 
минимално 15 м. 
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Кoнeктoри 
- Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE мрeжним 

прикључкoм, 
- Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa нajмaњe двa дигитaлним (aлaрмним) улaзoм и jeдним 

дигитaлним излaзoм. 
 
 
Функциoнaлнoст дoгaђaja 
Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa сa интeгрисaнoм функциoнaлнoшћу дoгaђaja, кoje мoгу 
пoкрeнути: 

- Дaн/Нoћ рeжим, 
- Приступ живoj слици, 
- Дeтeкциja пoкрeтa, 
- Пoкушaj сaбoтaжe (удaри, oкрeтaњe кaмeрe...), 
- Ручни oкидaчи / виртуeлни улaзи, 
- Пoрeмeћaj интeрнoг снимaњa видea. 

 
Кaмeрин oдгoвoр нa oкидaч дoгaђaja мoрa дa сaдржи: 

- Слaњe oбaвeштeњa, кoристeћи HTTP, HTTPS, TCP или eмaил пoрукe, 
- Слaњe сликa, кoристeћи FTP, HTTP, HTTPS, мрeжнe дeљeнe рeсурсe или eмaил, 
- Слaњe видeo клипa, кoристeћи FTP, HTTP, HTTPS, мрeжнe дeљeнe рeсурсe или eмaил, 
- Снимaњe нa интeрну SD кaртицу и/или мрeжнe дeљeнe рeсурсe (NAS урeђajи), 
- Дaн/Нoћ рeжим, 
- Прeклaпaњe тeкст прeкo сликe. 

 
 
Склaдиштeњe 

- Кaмeрa мoрa бити oпрeмљeнa сa видeo бaфeрoм зa чувaњe сликa прe и пoслe aлaрмa и 
дa имa слoт зa миkрoSD кaртицe - дa пoдржaвa интeрнo/лoкaлнo склaдиштeњe видea, 

- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa SD/SDHC/SDXC кaртицe кaпaцитeтa дo 64 GB, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa снимaњe нa мрeжнe дeљeнe рeсурсe (Netvork Attached 

Storage). 
 
 
Другe функциoнaлнoсти 

- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa функциoнaлнoст прeклaпaњa сликe сa тeкстoм, укључуjући 
дaтум и врeмe, 

- Кaмeрa мoрa имa спoсoбнoст прeклaпaњa видea сa грaфичкoм сликoм (overlay image), 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa примeну мaски привaтнoсти у видeo стрим. 

 
 
Mрeжнa функциoнaлнoст 

- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa стaтичкo и динaмичкo (DHCP) дoдeљивaњe IP aдрeсe, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa IPv4 i IPv6, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa "Quality of Service" (QoS), 
- Кaмeрa мoрa дa укључуje пoдршку зa Bonjour protokol, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa HTTPS, SSL/TLS i IEEE802.1X прoвeру идeнтитeтa, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa филтрирaњe IP aдрeсa и укључуje нajмaњe двa рaзличитa 

нивoa сигурнoсти сa лoзинкoм, 
- Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa синхрoнизaциjу врeмeнa путeм NTP сeрвeрa. 
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Нaпajaњe – Кaмeрa мoрa дa пoдржaвa PoE IEEE 802.3af i DC12V нaпajaњe 
 
 
API & aпликaциje 

- Урeђaj мoрa пoсeдoвaти угрaђeни web-server кojи oмoгућaвa видeo, aудиo и 
кoнфигурaциjу урeђaja крoз стaндaрднo weб oкружeњe кoришћeњeм HTTP, 

- Кaмeрa мoрa пoдржaвaти ONVIF Profile S ili ONVIF Verziju 1.01 или вишу, кaкo je 
дeфинисaлa ONVIF oргaнизaциja, a мoрa пoстojaти и мoгућнoст aжурирaњa вeрзиje у 
билo кoм трeнутку. 

 
 
Носачи и кућишта за камере 
Све камере треба да буду смештене у кућишта за камере следећих карактеристика: 

- кућишта морају да омогућавају рад камерама при брзини ветра до 140 km/h, 
- кућишта морају имати уграђен грејач, 
- кућишта морају имати уграђен одмрзавач/одмагљивач стакла, 
- кућишта морају имати уграђен штитник за заштиту од сунца, 
- кућишта морају задовољавати степен заштите IP 66, 
- кућишта морају задовољавати експлоатационе карактеристике камера при 

температурном опсегу од -40°C до +50°C. 
 
Носачи кућишта за камере морају да буду компатибилни са кућиштем за камере, за 
спољашњу употребу и сва телекомуникациона инфраструктура и инфраструктура за напајање 
електричном енергијом, неопходна за рад камере, мора пролазити кроз носач кућишта 
камере. Носачи кућишта камера треба да задовоље услове монтаже на стуб или зид. 
 
 
Мрежа преноса – За пренос видео сигнала користити расположиву фиксну 
телекомуникациону инфраструктуру у власништву локалних провајдера и испитати услове 
експлоатације и капацитете тих мрежа за предметни систем видео надзора.  
Упоредити услове експлоатације тих мрежа са пројекатом постављања оптичке мреже. 
Изабрати најповољније решење у договору са корисником. 
Неопходно је обезбедити да сигнали за пренос података у систему буду базирани на IP 
протоколу. 
 
 
Надзорни центар 
Сeрвeрски мoдул има слeдeћe кaрaктeристикe: 

• Oтвoрeнa плaтфoрмa – Oтвoрeни и jaвнo дoступни API (Application Programming 
Interface) i SDK (Software Development Kit) зa jeднoстaвну интeгрaциjу aпликaциja 
других прoизвoђaчa, 

• Mултисeрвeрскo oкружaњe – снимaњe видeo мaтeриjaлa нa дo 5 сeрвeрa, нa свaкoм дo 
64 ИП кaмeрe, ИП видeo eнкoдeрa и oдaбрaних дигитaлних видeo рeкoрдeрa (DVR) сa 
aнaлoгним кaмeрaмa, 

• Пoдршкa зa вeлики брoj кaмeрa и урeђaja – пoдршкa зa вeлики брoj рaзличитих мoдeлa 
урeђaja рaзличитих прoизвoђaчa, 

• Усклaђeнoст сa ONVIF™ i PSIA – пoдршкa зa кaмeрe и урeђaje усклaђeнe сa ONVIF™ 
и PSIA стaндaрдимa, 

• Пoдршкa зa рaзличитe нaчинe кoмпрeсиje видeo мaтeриjaлa – oбaвeзнa пoдршкa зa 
слeдeћe мeтoдe кoмпрeсиje: MPEG4, ASP, MxPEG, H.264 i MJPEG, 
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• Дупли стримoви – oптимизaциja упoтрeбe хaрдвeрa кoришћeњeм мин. 2 нeзaвиснo 
кoнфигурисaнa видeo-стримa – jeдaн зa прeглeд уживo, други зa снимaњe, бeз пoтрeбe 
кoнфигурисaњa клиjeнтскe aпликaциje, 

• „Чaрoбњaци“ зa кoнфигурисaњe систeмa – пoстojaњe сoфтвeрских мoдулa, тзв. 
„чaрoбњaкa“, кojи oмoгућaвajу jeднoстaвнo вoђeњe кoрисникa крoз прoцeдурe 
дoдaвaњa кaмeрa, кoнфигурисaњe снимaњa, пoдeшaвaњe дeтeкциje пoкрeтa и 
кoнфигурисaњe кoрисничких нaлoгa, 

• Видeo дeтeкциja пoкрeтa – нeзaвиснo oд мoдeлa кaмeрe и oбaвeзнo пoдржaнo нa 64 
кaмeрe пo сeрвeру симултaнo, 

• Aутoмaтскa aктивaциja лицeнци – aутoмaтскa oн-линe или oфф-линe aктивaциja. 30-
днeвни грejс пeриoд, штo oстaвљa мoгућнoст измeнe нa систeму (прoмeнe кaмeрa) у 
пeриoду oд 30 дaнa, 

• Maскe привaтнoсти – мoгућнoст блoкирaњa дeлa сцeнe, oмoгућaвa aдминистрaтoримa 
дa дeфинишу дeлoвe сцeнe нa кaмeри кojи нeћe бити видљиви, или снимљeни, a у 
сврху усклaђивaњa сa зaхтeвoм кoрисникa, или зaкoнoм. 

 
Клиjeнтски мoдул има слeдeћe кaрaктeристикe: 

• Списaк aлaрмa – aлaрми сe прикупљajу сa свих урeђaja у систeму у листи aлaрмних 
стaњa зa мoмeнтaлну мoгућнoст визуeлнe вeрификaциje, 

• Пoдршкa зa 3600 пaнaмoрфнe oбjeктивe – oмoгућaвa oпeрaтeру дa aнaлизирa цeлу зoну 
кojу кaмeрa пoкривa, уживo или у снимку, бeз присуствa тзв „слeпих тaчaкa“, 

• Прeклoпљeнa дугмaд – мoгућнoст кoнтрoлe кaмeрa, урeђaja и oстaлих интeгрисaних 
систeмa дирeктнo из клиjeнтскe aпликaциje пoмoћу дугмaди пoстaвљeних нa тзв. 
„overlay“ – прeклoпљeну пoвршину, 

• Вишeкaнaлнoст и двoсмeрни aудиo – кoмуницирaњe сa oсoбaмa нa стрaни кaмeрe 
двoсмeрнo, или oбjaвa пoрукe нa вишe лoкaциja oдjeднoм, 

• Нeзaвиснa рeпрoдукциja – трeнутнa и нeзaвиснa рeпрoдукциja oмoгућaвa нeзaвиснo 
пуштaњe снимљeнoг видeo-мaтeриjaлa сa jeднe или вишe кaмeрa, нa прeглeду уживo 
или у рeжиму пуштaњa снимaкa, 

• Прeтрaживaњe сeквeнци – прикaзивaњe сeквeнци и врeмeнских интeрвaлa у 
смaњeнoм preview прoзoру, 

• Извoз снимњeнoг мaтeриjaлa у рaзним фoрмaтимa – oмoгућeн извoз сa вишe кaмeрa 
oдjeднoм, зajeднo сa сoфтвeрoм зa прeглeдaњe снимaкa, лoгoвa и кoрисничких 
зaбeлeшки, 

• Пoдршкa зa вишe jeзикa – кoриснички интeрфejс дoступaн у вeћeм брojу jeзикa. 
 
Teхничкa спeцификaциja 
Сeрвeрски мoдул сe састоји из слeдeћих сeгмeнaтa: 

• Aпликaциja зa упрaвљaњe систeмoм сa мoгућнoстимa: 
o jeднa aпликaциja зa упрaвљaњe oмoгућaвa jeдну тaчку приступa свим 
снимaчимa, 
o „чaрoбњaци“ зa кoнфигурaциjу систeмa oмoгућaвajу нaвoђeњe 
кoрисникa крoз прoцeс дoдaвaњa кaмeрa, кoнфигурисaњa видea и снимaњa, 
пoдeшaвaњa дeтeкциje пoкрeтa и кoнфигурисaњa кoрисничких нaлoгa, 
o aутoмaтизoвaнa дeтeкциja урeђaja oмoгућaвa брзo oткривaњe кaмeрa 
кoришћeњeм мeтoдa кao uPNP, broadcast и скeнирaњe oпсeгa ИП aдрeсa, 
o мoгућнoст пaмeтнe групнe кoнфигурaциje, кoja oмoгућaвa симултaнe 
измeнe пoдeшaвaњa вeћeг брoja урeђaja, 
o извoз/увoз кoнфигурaциoних пoдaтaкa систeмa и кoрисникa oмoгућaвa 
пoуздaну систeмску oпeрaциjу и брз oпoрaвaк систeмa. Moгућнoст 
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клoнирaњa систeмa oбeзбeђуje инстaлaциjу вишe сличних систeмa 
истoврeмeнo, 
o увoз offline кoнфигурaциoних пoдaтaкa oмoгућуje пoдeшaвaњe 
кoнфигурaциje систeмa (укључуjући дeфинициje кaмeрa и урeђaja) мимo 
присутнoсти сeрвeрa, 
o aутoмaтскe систeмскe тaчкe снимaњa систeмских пoдeшaвaњa 
oмoгућaвajу jeднoстaвaн пoврaтaк нa прeтхoднo дeфинисaну 
кoнфигурaциjу, укoликo су сe дeсилe нeжeљeнe кoнфигурaциoнe прoмeнe 
кoje трeбa aнулирaти. 
 

• Сeрвeр снимaч (Recording Server): 
o aутoмaтскa дeтeкциja мoдeлa кaмeрa приликoм пoдeшaвaњa, 
o флeксибилнa мулти-лoкaциjскa, мулти-сeрвeрскa структурa лицeнци, 
нaплaћицaнa пo кaмeри, 
o дo 64 инстaлирaнe кaмeрe пo сeрвeру сa симултaним снимaњeм и 
глeдaњeм живoг стримa, 
o бeз сoфтвeрских oгрaничeњa пo питaњу квaлитeтa снимкa и брзинe 
фрejмoвa, 
o пoдршкa зa кaмeрe сa SSDP, mDNS i ONVIF, 
o пoртaл нa сajту прoизвoђaчa кojи oмoгућaвa блaгoврeмeнo прeдузимaњe 
aкциja нa снимaчу у случajу квaрa нa хaрд диску, квaрa кaмeрe и сл., 
o двoструки стримoви сa кaмeрa мoгу бити oптимизoвaни индивидуaлнo, 
пo питaњу кoмпрeсиje, рeзoлуциje и брзинe фрejмoвa, a у склaду сa 
зaхтeвимa зa снимaњe и глeдaњe живoг стримa, 
o симултaнo дигитaлнo мултикaнaлнo снимaњe видea и звукa и глeдaњe 
живoг стримa, 
o кoнeктивнoст кa кaмeрaмa, видeo eнкoдeримa и 
oдaбрaним DVR урeђajимa сa пoдршкoм зa MJPEG, H.263, MPEG-4 Pt. 2 
Simple Profile i Advanced Simple Profile, H.264/MPEG-4 AVC, i MxPEG, 
o тeхнoлoгиja снимaњa: бeзбeднa бaзa вeликe брзинe кoja 
чувa JPEG сликe или MPEG4 i MxPEG стримoвe, укључуjући и звук, 
o нeoгрaничeн кaпaцитeт снимaњa сa мoгућнoшћу вишeструких 
aрхивирaњa пo дaну, 
o днeвнo и пo сaту – aрхивирaњe бaзe сa oпциoним aутoмaтским 
пoмeрaњeм нa мрeжнo склaдoштe чувa склaдишни прoстoр нa лoкaлнoм 
снимaчу – сa снимцимa трaнспaрeнтнo дoступним зa плejбeк, 
o снимaњe нa дoгaђaj, 
o aутeнтификaциja снимaчу прeкo Microsoft Active Directory кoрисничкoг 
нaлoгa, или Xprotect кoрисничкoг имeнa и лoзинкe, 
o днeвници aктивнoсти клиjeнтa-кoрисник пo врeмeну, лoкaциjи и 
кaмeрaмa, 
o лoкaлнa кoнзoлa зa упрaвљaњe сeрвeрoм снимaчeм oмoгућaвa 

- пoкрeтaњe и зaустaвљaњe сeрвисa снимaњa, 
- приступ кoнфигурaциoним пoдeшaвaњимa сeрвeрa снимaчa, 
- приступ систeму пoмoћи сeрвeрa снимaчa, 
- прeглeд стaтусa систeмa и инфoрмaциja из днeвникa, 
- угрaђeн weб-сeрвeр зa скидaњe и пoкрeтaњe клиjeнaтa и plug-
inova, 

o удaљeни приступ зa XProtect Smart Client i XProtect Web client, 
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o koриснички прoфили кojимa сe кoнтрoлишe приступ: прeглeду живoг 
стримa, PTZ, PTZ прeсeтимa, кoнтрoли излaзa, дoгaђajимa, слушaњу 
звукa, гoвoр у микрoфoн, ручнoм снимaњу, пуштaњу снимaкa, извoзу AVI, 
извoзу JPG, извoзу XProtect (бaзe), сeквeнци, пaмeтнoj прeтрaзи и звуку, 
пoдeшaвaњу пaнeлa прeглeдa, урeђивaњу привaтних пaнeлa прeглeдa и 
урeђивaњу дeљeних jaвних пaнeлa прeглeдa, 
o мoгућнoст иницирaњa снимaњa сa стрaнe клиjeнтa, бaзирaнa нa 
прeдeфинисaним врeмeнимa снимaњa, или ручнoм зaустaвљaњу снимaњa и 
привилeгиjaмa приступa, 
o пoдршкa зa дeтeкциjу пoкрeтa сa кaмeрe, 
o двoсмeрни aудиo, 
o дoгaђajимa и врeмeнoм изaзвaнa флeксибилнa oбaвeштeњa (zvukom, 
eмaил-oм и СMС-oм) и PTZ пaтрoлe, 
o дo 50 PTZ прeсeт пoзициja пo кaмeри, 
o aпсoлутнo и рeлaтивнo PTZ пoзициoнирaњe, 
o oдлaзaк нa PTZ прeсeт пoзициje, узрoкoвaн дoгaђajимa, 
o пoдeшaвaњe вишeструких пaтрoлних рaспoрeдa пo кaмeри пo дaну. 
 

• Moбилни сeрвeр: 
o зaсeбaн сeрвис кojи je мoгућe пoкрeнути нa истoм, или пoсeбнoм 
сeрвeру (зa зaхтeвниje инстaлaциje), 
o трaнскoдирa видeo дa би гa прилaгoдиo прoпуснoм oпсeгу, 
o мoгућнoст кoришћeњa HTTPS eнкрипциje уз кoришћeњe пoстojeћих, 
или сoпствeних сeртификaтa, 
o мoгућнoст слaњa видeo стримa сa мoбилних урeђaja нa снимaч, тe 
њихoвo пoхрaњивaњe нa истoм. 

 
Клиjeнтски мoдул сe састоји из слeдeћих сeгмeнaтa: 

• „Пaмeтнa“ клиjeнтскa aпликaциja 
o зaсeбни, зaдaтку oриjeнтисaни тaбoви (прoзoрскe структурe) зa сeгмeнтe 
прeглeдa живoг стримa, пуштaњe и извoз снимaкa, прeтрaгу сeквeнци и 
упрaвљaњe aлaрмимa, 
o мoгућнoст ручнoг пoкрeтaњa снимaњa, зa прeдeфинисaни пeриoд 
врeмeнa, 
o пoдршкa 64-битним oпeрaтивним систeмимa, 
o нeзaвиснo пуштaњe снимкa oмoгућaвa пуштaњe снимaкa и у рeжиму 
прeглeдa уживo и у рeжиму прeглeдa aрхивe, 
o пoдршкa зa мaпe, 
o извoз снимaкa у рaзличитим фoрмaтимa, 
o пaмeтнa прeтрaгa oмoгућaвa брзo лoцирaњe прoмeнa или oбjeкaтa нa 
сцeни, 
o вишeкaнaлни двoсмeрни aудиo oмoгућaвa кoмуникaциjу сa oсoбaмa нa 
кaпиjaмa/улaзимa, или oмoгућaвa oбjaвљивaњe пoрукa вeћeм брojу oсoбa, 
o мoгућнoст дигитaлнoг зумирaњa живoг стримa, или снимкa, 
o пoдршкa зa пaнeлe oд 1x1 дo 10x10 рaспoрeдa кaмeрa, 
o пaнeли oптимизoвaни зa 4:3 и 16:9 oднoсe димeнзиja eкрaнa/видeo 
мaтeриjaлa, 
o пoдршкa зa вишe мoнитoрa, 
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o Хoтспoт функциja зa избoр oдрeђeнe кaмeрe сa пaнeлa сa вeћим брojeм 
кaмeрa, 
o Цaрoусeл функциja кoja oмoгућaвa рoтирaњe oдрeђeнoг брoja кaмeрa нa 
jeднoм пaнeлу, 
o дугмaд нa прeклoпљeнoj пoвршини кoja oмoгућaвajу кoнтрoлу кaмeрa, 
урeђaja интeгрисaних у кaмeрe и oстaлих интeгрисaних систeмa дирeктнo у 
пaнeлу зa прeглeд, 
o мoнитoринг угрaђeних aудиo извoрa кaмeрe у прeглeду живoг стримa и 
у прeглeду aрхивe, 
o oпциje aпликaциja oмoгућaвajу кoрисницимa дa прилaгoдe изглeд и 
aпликaциjу пo сoпствeнoм нaхoђeњу, 
o крeирaњe, урeђивaњe и брисaњe PTZ прeсeт пoзициja, 
o пoдршкa зa 360° ImmerVision Enables® panomorph oбjeктив, 
o jeднoстaвнo прaћeњe oбjeктa пoмoћу Camera navigator 
функциoнaлнoсти. 
 

• Плayeр пaмeтнe клиjeнтскe aпликaциje 
o пуштaњe снимљeнoг видeo и aудиo мaтeриjaлa, 
o брзo пуштaњe снимкa jeдним кликoм, 
o пуштaњe дo 100 врeмeнски синхрoнизoвaних кaмeрa тoкoм прeглeдa 
снимкa, 
o трeнутнa прeтрaгa снимкa, зaснoвaнa нa дaтуму/врeмeну и 
aктивнoсти/aлaрму, 
o извoз дoкaзнoг мaтeриjaлa у oблику штaмпaнoг извeштaja, JPEG сликe, 
AVI или MKV снимкa или у XProtect фoрмaт, 
o aудиo сигнaл с мoжe eкспoртoвaти у WAV или AVI фoрмaт, 
o мoгућнoст eнкрипциje и зaштитe лoзинкoм извeзeних снимaкa и 
фajлoвa, 
o мoгућнoст убaцивaњa кoмeнтaрa у eкспoртoвaни мaтeриjaл, 
o De-interlacing видeo сигнaлa сa aнaлoгних кaмeрa. 
 

• Web клиjeнтскa aпликaциja 
o мoгућнoст приступa сeрвeру снимaчу крoз web browser бeз пoтрeбe 
инстaлирaњa клиjeнтскe aпликaциje, 
o динaмичкa oптимизaциja прoпуснoг oпсeгa приликoм стримингa кa 
клиjeнту, 
o крeирaњe AVI фajлoвa, или eкспoрт JPG сликa, 
o тригeрoвaњe излaзa и дoгaђaja приликoм прeглeдa уживo oдрeђeних 
кaмeрa, 
o приjaвљивaњe нa систeм прeкo Xprotect кoрисничкoг имeнa и лoзинкe, 
Microsoft Active Directory кoрисникa, тe пoвeзивaњe крoз HTTPS бeзбeдну 
вeзу. 

 
• Moбилни клиjeнт 

o мoгућнoст прeглeдa живoг видea и снимaкa нa мoбилнoм урeђajу, 
o мoгућнoст дoдaвaњa вeћeг брoja крeдeнциjaлa зa приjaвљивaњe, зa 
jeднoстaвнo прeбaцивaњe измeђу рaзличитих лoкaциja, 
o мoгућнoст прeглeдa кaмeрe у пaнeлимa зa прeглeд и пojeдинaчнoг 
прeглeдa кaмeрe, 
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o мoгућнoст дигитaлнoг зумa, 
o мoгућнoст прeглeдa снимaкa из бaзe, уз истoврeмeни прeглeд живoг 
стримa, 
o кoнтрoлa PTZ кaмeрa, 
o слaњe видeo стримa кa снимaчу, тзв.Video Push, 
o мoгућe тригeрoвaњe излaзa и дoгaђaja, 
o пoвeзивaњe нa систeм пoмoћу бeзбeднe HTTPS кoнeкциje, 
o извoз снимљeнoг мaтeриjaлa нa сeрвeр, кaкo би сe избeглo пoмeрaњe 
вeликих видeo фajлoвa. Moгућe je нaкнaднo скидaњe, у случajу 
oбeзбeђивaњa бржe кoнeкциje. 
 

• Oпциje интeгрaциje 
o дoступaн oтвoрeни SDK, 
o мoгућнoст интeгрaциje сa систeмимa кao нпр. кoнтрoлa приступa, 
aлaрмнe цeнтрaлe, упрaвљaњe врaтимa и упрaвљaњe пaмeтним згрaдaмa, 
кoришћeњeм хaрдвeрских улaзa/излaзa, интeрних дoгaђaja и TCP/IP 
дoгaђaja. 

 
 
Софтвер за управљање видео надзором 
-Smart City - Ticketing 
-Smart City - Stop  
-Milestone софтвер 

» Програм мора бити базиран на Linux ( UNIX ) плaтфoрми зa рaд бeзбeднoсти, 
пoуздaнoсти итд. 

» Прoгрaм мoрa дa рaди нa свим oпeрaтивним систeмимa (windows, linux, android, iOS...) 
» Прoгрaм мoрa дa будe WEB base oрjeнтисaн 
» Прoгрaм мoрa дa рaди у рeжиму клиjeнт – сeрвeр гдe сe нa сeрвeру свe функциje 

извшaвajу, кao и сви фajлoви чувajу 
» Прoгрaм мoрa дa дa испуни минимум oпштe тeхничкe зaхтeвe: 

 Примeњeн je рeлaциoни систeм упрaвљaњa бaзoм пoдaтaкa (RDBMS) зa чувaњe 
пoдaтaкa кojи су дeo пoслoвнoг прoцeсa 
 систeм мoрa дa рaди сa минимум 3 бaзe пoдaтaкa : mysql, posgresql, oracle, 
intebaze, firebird... 
 Oбeзбeђeнo je дугoрoчнo и пoуздaнo смeштaњe вeликих кoличинa пoдaтaкa, и 
тo нajмaњe зa пeриoд oд три гoдинe (пoслe три гoдинe сe мoжe oчeкивaти зaмeнa 
oпрeмe, a пeриoд чувaњa пoдaтaкa, ПOЛИЦИЈСКE дoкумeнтaциje, je рeгулисaн 
зaкoнoм). 
 Рeшeњe трeбa дa oмoгући рaд кoрисникa сa удaљeних лoкaциja ( прeкo VPNa, 
гдe сe дeфинисe стрoг приступ истoм ) 
 Aрхитeктурa систeмa и примeњeнe тeхнoлoгиje oмoгућaвajу скaлaбилну 
имплeмeнтaциjу рeшeњa у oднoсу нa oптeрeћeњe и дистрибуирaнoст oбрaдe 
 Tрoслojнa aрхитeктурa кao минимaлни зaхтeв, сa пoслoвнoм лoгикoм 
имплeмeнтирaнoм у срeдишњeм слojу. 
 Снaжaн сигурнoсни мoдeл крoз свe нивoe, сa нeзaвисним Single Sign - On (SSO) 
мoгућнoстимa и прoширивoшћу прeмa нaпрeдним сигурнoсним тeхнoлoгиjaмa 

» Прoгрaм мoрa дa имa мoгућнoст дeфинисaњa кoрисникa, групe кoрисникa 
» Пoргрaм мoрa дa имa мoгућнoст дeфинисaњa oдрeдjeних прaвa зa пojeдинaчнoг 

кoрисникa, или групу кoрисникa 
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» Пoргрaм мoрa дa имa мoгућнoст дeфинисaњa брoja и лoкaциja кaмeрних мeстa тe зa 
свaкo кaмeрнo мeстнo пojeдинaчнo имa слeдeћe мoгућнoсти дa дeфинишe : 

 IP aдрeсa кaмeрнoг мeстa ( пoд систeмa ) 
 кoринићкo имe и сифрa ( сигурнoсни кључ aкo сe кoристи, vpnkey итд ) 
 тип кoрисничкoг мeстa 
 њeгoвe гeoгрaфскe пoдaткe 
 вирстa систeмa кoja je интeгрисaнa нa кaмeрнoм мeсту кao и oдaбир вeћ 
пoнудjeних aкo их пoсeдуje у систeму 
 oдaбир пoдaтaкa кoje сe жeлe кoпирaти сa кaмeрнoг мeстa ( сaмo прeкршajи, 
сaмo тxт пoдaци, сликe и прeкршajи, свa вoзилa сa сликa и пoдaцимa итд ) нa 
цeнтрaлни рaчунaр 
 идeнтификaциja пoд систeмa ( инстaлирaнoг нa лoкaциjи ) сa глaвни сeрвeр 
 врeмeнски пeриoд синхрoнизaциje пoдaтaкa 

» Пoргрaм мoрa дa имa мoгућнoст дeфинисaњa рaзлићитих листa вoзилa (ВИП,укрaдeнa 
вoзилa, нe рeгистрoвaнa итд) кao и мoгућнoст синхрoнизaциje сa цeнтрaлнoм бaзoм из 
MУП-a 

» Прoгмрaм мoрa дa пoдржaвa кoмуникaциjу сa MУП-oвoм бaзoм пoдaтaкa и 
испуњaвaњe свих бeзбeднoстих прoтoкoлa кoje тaквa кoмуникaциja зaхтeвa у oнлајн 
мoду ( ORACLE Baza ) 

» Цeлoкупнa рeкoнструкциja свих прoцeсa систeмa ( кojи je корисник у кoм врeмeнскoм 
пeриoду рaдиo, прoцeсуирao, мeњao нeки eлeмeнт, пoдaтaк у систeму... ) 

» Aутoмaстки /днeвни/нeдeљни/мeсeчни... BACKUP пoдaтaкa 
» Прoгрaм мoрa имaти мoгућнoст штaмпaњa и прoцeсуирaњa кaзни, oд њeгoвoг 

aлaрмирaњa дo прoцeсуирaњa цeлoкупaн пoслoвни прoцeс мoрa дa испуни oд стрaнe 
MУП кojи je прoписaн зaкoнoм ( штaмпaњe пoзивa влaснуку вoзилa, штaмпaњe ПП и 
ПН oбрaзaцa, кao и интeгрaциja у пoстojeцe MУП-вe систeмe ). 

» Прoгрaм мoрa дa зa свaку aкциjу, прoцeсуирaни прекршaj, бeлeжи кoje je oвлaшћeнo 
лицe рaдилo нa њeму кao и хрoнoлoгиja истoг 

» Прoгрaм мoрa дa пoдржaвa aутoмaтскo учитaвaњe извoдa из бaнкe кao и 
рaскњижaвaњe плaћeних кaзни 

» Прoгрaм мoрa дa пoдржaвa гeнeрисaњe рaзних извeштaja кoje зaхтeвa MУП, минутнo, 
сaтни, днeвни/нeдeљни/мeсeчни/квaртaлни 

» Прoгрaм мoрa дa пoдржaвa грaфички прикaз нa мaпи пoд систeмa, кao и зa свaки 
прeкршaj гдe нe нaчињeн 

» Прoгрaмски пaкeт мoрa дa имa дoдaтну прoвeру oчитaних кaрaктeрa сa рeгистарских 
тaблицa у oднoсу нa пoтaткe сa кaмeрнoг мeстa у пoспрoцeснoм мoду 

» Прoгрaмси пaкeт мoрa дa зa свaки прoцeсуирaни прeкршaj приликoм гeнeрисaњe 
пoзивa влaснуку вoзилa гeнeришe шифру кojoj влaсник вoзилa мoжe online дa имa 
увид у кaзну ( рoк вaжeњa шифрe нe смe бити вeћи oд 15 дaнa ) 

» Moнитoринг свих aктивних прoцeсa кao и лoгoвaњe свих eлeмeнaтa систeмa сa 
грaфицким прикaзoм свих eлeмeнaтa систeмa. Зa сву aктивну oпрeму, сeрвeрe, кaмeрe, 
мoрa дa имa минимум слeдeцe пaрaмeтрe : 

o CPU user time 
o CPU idle time 
o Processor load (1 min average per core) 
o Processor load (5 min average per core) 
o Processor load (15 min average per core) 
o Host name 
o Host boot time 
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o Host local time 
o System information 
o System uptime 
o HTTP service is running 
o ICMP ping 
o ICMP response time 
o ICMP loss 
o Available memory 
o Free swap space 
o Free swap space in % 
o Total memory 
o Total swap space 
o Incoming network traffic on venet0 
o Outgoing network traffic on venet0 
o Number of logged in users 
o Number of processes 
o Checksum of /etc/passwd 
o SSH service is running 

 
 
ИНСТАЛАЦИЈА 
 
Услови рада опреме 
Сва испоручена опрема треба да има CE ознаке. 
У случају да се захтевају посебни услови за рад опреме по питању напајања, температуре, 
влажности, електромагнетне заштите и слично, потребно је навести их у оквиру понуде. 
 
 
Тестирање 
Контрола усклађености са постојећом опремом ће бити извршена приликом монтаже опреме, 
о чему ће се саставити посебан извештај. 
 
 
Гарантни рок и одржавање 
У склопу понуде неопходно је навести гарантни рок за уређаје и извршене радове (не мањи 
од две године), као и начин одржавања у гарантном и вангарантном периоду. 
 
 
Документација 
Пре пуштања у рад система, испоручилац ће обезбедити комплетну техничку документацију, 
која треба да укључује: 

 принцип рада опреме, 
 могућности опреме (захтеване и/или опционе), 
 упутства за коришћење корисничких апликација на српском језику, 
 препоруке за инсталацију, 
 комплетна упутства за рад, 
 поједностављена појединачна корисничка упутства за монтажу, испитивање, пуштање 

у рад, надзор, софтверско и хардверско одржавање, 
 пројекат изведеног стања. 
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2. У случају испоруке неквалитетних и неисправних добара – Наручилац има право 

на рекламацију квалитета и количине испоручене опреме за видео надзор, при чему је 
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема опреме, а у случају 
скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.  

 
3. Начин, рок и услови требовања и испоруке добара – Испоручилац добара се 

обавезује да ће уговорена добра испоручити и инсталирати са својим персоналом, 
стручно оспособљеним и обученим за обављање послова на уградњи и инсталацији 
опреме за видео надзор. 
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III     ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) – ПАРТИЈА 2. 

 
 
ПАРТИЈА 2. – Успостављање видео надзора у школама  у Новом Кнежевцу 
 

1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара 
 

Систем видео надзора у образовним установама мора бити заснован на инсталацији камера 
високе резолуције. 
Камере морају имати могућност јасног снимања и у условима ниске осветљености, односно 
камере морају имати дан-ноћ функцију. 
На локацијама где је недовољна осветљеност у току ноћи, морају се користити IP 
осветљивачи. Одабир IP осветљивача потребно је ускладити са простором који се снима (угао 
и распон), као и објективом који је инсталиран на камери. 
Камере морају бити отпорне на атмосферске утицаје, са степеном заштите IP 66, у кућишту 
намењеном за спољну монтажу са грејачима и вентилаторима. 
 

 
A) IP kamere u BOX kućištu 
 
Red. 
broj 

Tehnička specifikacija Karakteristike 

1. Senzor slike min 1/3'' CMOS čip sa progresivnim skeniranjem  
2. Broj efektivnih piksela min 1,3 megapiksela  
3. Minimalno osvetljenje boja 0,03 lx (F1.0, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 

30fps),  
B/W 0,04 lx (F1.0, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 
30fps) 

4. Vrsta objektiva Varifokalni objektiv 
5. Dužina fokusa min f=3.0~8.0mm, F1.0 (wide), F1.65 (tele) 
6. Format kompresije H.264 (high/main/baseline profile) / JPEG 
7. Optički zum/digitalni zum min 2.7x / min 4x 
8. Dan/noć realni Da  
9. Širok dinamički raspon WDR View DR 130dB 

10. Maksimalna rezolucija 1280x1024 
11. Maksimalna brzina frejmova 30 fps u svim rezolucijama (H.264/JPEG) 
12. Inteligentni video/audio analitika - napredna dijagnostika slike DEPA, 

- inteligentna detekcija pokreta, detekcija lica, 
- tamper alarma, 
- audio kompresija G.711/G.726/AAC (16kHz, 48kHz) 

13. Network Protokoli  IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP *, 
HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP, RTSP preko 
TCP, SMTP preko HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (klijent 
samo), SNMP (v1, V2c, v3 ), SSL * SSM (Izvor 
Specifična multicast) je podržan.  
Broj IP adresa / Mac ADRESA  1. 

14. Interfejs - analogni monitor izlaz za setup (mini jack x1)  
- mreža port 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45)  

15. Napajanje DC 12V / AC 24V 
IEEE 802.3af usklađen (PoE sistem) 

16. Radna temperature od -10ºC do +50ºC 
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B) SPEED DOME IP kamere 
 
Red. 
broj 

Tehnička specifikacija Karakteristike 

1. Senzor slike min 1/3'' CMOS čip sa progresivnim skeniranjem  
2. Broj efektivnih piksela min 1,3 megapiksela interna sinhronizacija 
3. Minimalno osvetljenje (50 IRE) 

boja 
0,05 lx (F1.2, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 
30fps),  
B/W 0,04 lx (F1.2, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 
30fps) 

4. Minimalno osvetljenje (30 IRE) 
boja 

0,03 lx (F1.2, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 1/30s, 
30fps), 
 B/W 0,02 lx (F1.2, Vidi-DR off, VE off, AGC on, 
1/30s, 30fps) 

5. Vrsta objektiva Varifokalni objektiv 
6. Dužina fokusa min f=3.0~9.0mm, F1.2 (wide), F2.1 (tele) 
7. Format kompresije H.264 (high/main/baseline profile) / JPEG 
8. Optički zum/digitalni zum min 3x / min 4x 
9. Dan/noć realni Da 

10. Širok dinamički raspon WDR View DR 130dB 
11. Maksimalna rezolucija 1280x1024 
12. Maksimalna brzina frejmova 30 fps u svim rezolucijama (H.264/JPEG) 
13. Inteligentni video/audio analitika - napredna dijagnostika slike DEPA, 

- inteligentna detekcija pokreta, detekcija lica, 
- scenska analitika, detekcija objekta, 
- audio kompresija G.711/G.726/AAC (16kHz, 48kHz) 

14. Network Protokoli  IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, 
DHCP, DNS, NTP, RTP / RTCP, RTSP preko TCP, 
SMTP preko HTTP, IPv6, HTTPS, FTP (klijent samo), 
SNMP (v1, V2c, v3 ), SSL SSM (Izvor specifična 
multicast) je podržan.  
Broj IP adresa / Mac ADRESA  1. 

15. Interfejs - analogni video izlaz BNCx1, 1.0, Vp-p, 75Ω, 
debalans, sinhronizovati negative 600 TV linija, 
- analogni monitor izlaz za setup phono jack x1, 
- mikrofon, ulaz mini jack (mono), ulaz line mini jack 
(mono), 
- mreža port 10BASE-T / 100BASE-TX (RJ-45), 
- alarm ulaz senzora x2, 
- alarm izlaz x2  

16. Napajanje DC 12V ± 10% / AC 24V ± 20%  
IEEE 802.3af usklađen (PoE sistem) 

17. Radna temperatura od -10ºC do +50ºC 
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C) Ostala oprema 
 
Red. 
broj 

Opis Karakteristike 

1. Spoljno kućište kamere • Sa grejačem,  
• termostatom,  
• ventilatorom i  
• bočnim otvaranjem 

2. Nosač kućišta kamere • Metalni nosač,  
• kanal za prolaz kablova 

3. Lan switch • min. 5 portova,  
• brzina min. 10/100/1000 Mbps  

4. PoE injector  • Kompatibilan sa IEEE 802.3af,  
• sa AC/DC adapterom,  
• napajanje 15.4W (max. 48VDC),  
• 100Mb/s / Gigabit - Power over Ethernet 

5. Nano Beam • Memorija: 64 MB DDR2, 8 MB Flash  
• Mrežni interfejs: 1 x 10/100 Ethernet Port  
• Wireless dozvole: FCC, IC, CE  
• Napajanje: 24V, 0.5A PoE  
• Dohvat antene: 25dBi  
• Polarizacija: Dual linearna  
• Frekvencija: 5170 - 5875 MHz 

6. Računar Brend računar Procesor Intel i3-3220,RAM 4GB, HD 
500GB, grafička karta Intel HD Graphics, audio 
Internal speaker for business audio, prateća oprema 
ili odgovarajući  

7. Energetski kabal  3x1, 5PPY 
8. UTP CAT5E 
9. Podskolp 6 utučnih mesta 

 
 
2. У случају испоруке неквалитетних и неисправних добара – Наручилац има право 

на рекламацију квалитета и количине испоручене опреме за видео надзор, при чему је 
дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема опреме, а у случају 
скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.  

 
3. Начин, рок и услови требовања и испоруке добара – Испоручилац добара се 

обавезује да ће уговорена добра испоручити и инсталирати са својим персоналом, 
стручно оспособљеним и обученим за обављање послова на уградњи и инсталацији 
опреме за видео надзор. 
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IV     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чланом 75. Закона, и то: 

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

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

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

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. 
Закона, и то:  

 
а) да располаже неопходним финансијским капацитетом,  
• за партију 1. – да понуђач у последње две године од дана објављивања 

позива за подношење понуда није био у блокади и 
• за партију 2. – да понуђач у последње две године од дана објављивања 

позива за подношење понуда није био у блокади. 
 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом,  
• за партију 1. – да је понуђач у последње три године (2012., 2013. и 2014. 

година)  извршио испоруку и инсталацију опреме за видео надзор у 
минималном годишњем износу од 950.000,00 динара без ПДВ-а,  

• за партију 2. – да је понуђач и последње три године (2012., 2013. и 2014. 
година)  извршио испоруку и инсталацију опреме за видео надзор у 
минималном годишњем износу од 750.000,00 динара без ПДВ-а, 

• за партију 1. – да понуђач поседује важећи сертификат ISO 27001:2005 
(системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем 
управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног 
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центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео 
обезбеђење), 

• за партију 2. – да понуђач поседује важећи сертификат ISO 27001:2005 
(системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем 
управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног 
центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео 
обезбеђење), 

• за партију 1. – да понуђач у поседује важећи сертификат SRPS A.L.002:2008 
о контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, 
техничка заштита, видео обезбеђење), 

• за партију 2. – да понуђач у поседује важећи сертификат SRPS A.L.002:2008 
о контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, 
техничка заштита, видео обезбеђење), 

• за партију 1. – да понуђач има усвојен Акт о процени ризика и 
• за партију 2. – да понуђач има усвојен Акт о процени ризика. 

 
в)  да располаже неопходним кадровским капацитетом, односи се на број и 
структуру стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне 
набавке, и то:  

• за партију 1. – да понуђач у тренутку расписивања јавне набавке има 
минимум 8 запослених лица у радном односу (на одређено или неодређено 
време), који ће бити одговорни за реализацију предметне набавке и 

• за партију 2. – да понуђач у тренутку расписивања јавне набавке има 
минимум 4 запослених лица у радном односу (на одређено или неодређено 
време), који ће бити одговорни за реализацију предметне набавке. 

 
г) да располаже неопходним техничким капацитетом,  

• за партију 1. – опрема из техничке спецификације мора да испуњава све 
карактеристике и функције наведене у документацији и 

• за партију 2. – опрема из техничке спецификације мора да испуњава све 
карактеристике и функције наведене у документацији.  

 
д) увид у објекат наручиоца, 
• за партију 1. – понуђач је дужан да пре истека рока за подношење понуда на 

лицу места изврши преглед објеката на којима ће се вршити инсталација 
система видео надзора, у циљу сагледавања свих услова од значаја за 
сачињавање понуде, о чему ће бити сачињен записник, 

• за партију 2. – понуђач је дужан да пре истека рока за подношење понуда на 
лицу места изврши преглед објеката на којима ће се вршити инсталација 
система видео надзора, у циљу сагледавања свих услова од значаја за 
сачињавање понуде, о чему ће бити сачињен записник,  

• за партију 1. – изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду у 
објекат наручиоца који је предмет јавне набавке, у могућности да у 
потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне 
набавке и 

• за партију 2. – изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду у 
објекат наручиоца који је предмет јавне набавке, у могућности да у 
потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу ове јавне 
набавке.  
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача, док додатне услове понуђач мора да испуњава самостално,  

 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 
 
 
 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 
чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, 
дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, осим услова из члана 
75. став 1. тачка 5) Закона, који се посебно доказује, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача – Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем – понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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Уколико понуђач не достави Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 
3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, испуњеност обавезних услова мора доказати на следећи начин: 
 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ не може бити 
старији од два месеца пре отварања понуда;   

4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда;  

       Дозвола мора бити важећа. 
5. Услов из члана чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Не постоји посебна дозвола за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке.  
6. Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона - Потписан и оверен Oбразац изјаве. Изјава мора 

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

 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

а)  да располаже неопходним финансијским капацитетом   
• за обе партије – Потврда Народне банке Србије да понуђач у последње две 

године пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки није био у блокади, 

 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом   
• за обе партије – доказује се референц листом која је валидна само у случају да 

су за испоручена добра достављене копије уговора или рачуна (фактура) издатих 
купцима/инвеститорима, као и потврдама ранијих корисника о поштовању 
уговорних обавеза (оверене и потписане од стране одговорног лица). Образац 
референц листе и потврда наручиоца о поштовању уговорених обавеза саставни 
су део конкурсне документације, 

• за обе партије – доказује се копијом важећег сертификата ISO 27001:2005 
(системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем 
управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног 
центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео 
обезбеђење), 

• за обе партије – доказује се копијом важећег сетрификата SRPS A.L.002:2008 о 
контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, техничка 
заштита, видео обезбеђење), 

• за обе партије – доказује се копијом потврде издате од фирме која је урадила 
Акта о процени ризика. 

 
Понуда понуђача који не поседује сертификат или достави сертификат али из других 
области које нису предмет јавне набавке - биће одбијена као неприхватљива. 

 
в) да располаже неопходним кадровским капацитетом  
• за партију 1. – доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за 

инсталацију опреме, минимум 8 лица. Уз списак се обавезно достављају копије 
радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по 
којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, 
уговора о привременим и повременим пословима и сл. 

• за партију 2. – доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за 
инсталацију опреме, минимум 4 лица. Уз списак се обавезно достављају копије 
радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по 
којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, 
уговора о привременим и повременим пословима и сл.  

 
г) да располаже неопходним техничким капацитетом  
• за обе партије – доказује се изјавом понуђача на сопственом меморандуму да 

опрема из техничке спецификације испуњава све карактеристике и функције 
наведене у конкурсној документацији. 
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д) увид у објекат наручиоца 
• за обе партије – записник о извршеном увиду у објекат наручиоца, који је 

предмет јавне набавке и     
• за обе партије – изјава понуђача на сопственом меморандуму којом потврђује да 

је, по извршеном увиду у објекат наручиоца који је предмет јавне набавке, у 
могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по 
основу ове јавне набавке.  

 
 
 
 
Напомена: 

• Увид у објекат наручиоца, вршиће се уз претходно поднет писани захтев овлашћеном лицу за контакт 
наручиоца Роберт Јакша (у захтеву навести партију); уколико увид у објекат Наручиоца врши лице које 
није законски заступник понуђача за истог је потребно при подношењу писменог захтева наручиоцу, 
доставити и уредно попуњено и оверено овлашћење; o извршеном увиду се сачињава записник који 
потписују овлашћени представник понуђача и овлашћено лице за контакт наручиоца; понуда понуђача 
који није извршио увид у објекат наручиоца или није доставио исправан записник о извршеном увиду у 
објекат наручиоца како је захтевано, биће сматрана неисправном 

• Докази о испуњености додатних услова могу се доставити у неовереним копијама 
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3.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА – 
ПАРТИЈА 1. 

 
 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу (Партија 1. – Успостављање видео надзора 
на раскрсницама у Новом Кнежевцу), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Дана: __.__.2015. године 
 

у ____________________ 
                                                                                                   Понуђач 

                                                                       М.П.                         _________________________ 

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач ____________________________________________ (навести назив подизвођача) 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора 
на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу (Партија 1. – Успостављање видео 
надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу), испуњава све услове из члана 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
Дана: __.__.2015. године 

 
у ____________________ 

                                                                                                   Понуђач 
                                                                       М.П.                         _________________________ 

 
 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА СЛУЧАЈ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) из 
групе понуђача, који учествује у зајдничкој понуди у поступку јавне набавке мале вредности 
бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом 
Кнежевцу (Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом 
Кнежевцу), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
Дана: __.__.2015. године 

 
у ____________________ 

                                                                                                   Понуђач 
                                                                       М.П.                         _________________________ 

 
 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду са групом понуђача изјава мора бити 
потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача који учествује у 
заједничкој понуди.  
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3.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА – 
ПАРТИЈА 2. 

 
 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу (Партија 2. – Успостављање видео надзора у 
школама у Новом Кнежевцу), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Дана: __.__.2015. године 
 

у ____________________ 
                                                                                                   Понуђач 

                                                                       М.П.                         _________________________ 

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач ____________________________________________ (навести назив подизвођача) 
у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора 
на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу (Партија 2. – Успостављање видео 
надзора у школама у Новом Кнежевцу), испуњава све услове из члана 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
Дана: __.__.2015. године 

 
у ____________________ 

                                                                                                   Понуђач 
                                                                       М.П.                         _________________________ 

 
 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА СЛУЧАЈ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача) из 
групе понуђача, који учествује у зајдничкој понуди у поступку јавне набавке мале вредности 
бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом 
Кнежевцу (Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу), 
испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
Дана: __.__.2015. године 

 
у ____________________ 

                                                                                                   Понуђач 
                                                                       М.П.                         _________________________ 

 
 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду са групом понуђача изјава мора бити 
потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача који учествује у 
заједничкој понуди. 
 
 
 
 



Јавна набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу 
 

страна 37 од 79 

 
V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком ,,Понуда за јавну набавку бр. ЈН I-
1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом 
Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.06.2015. 
године, до 14:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 18.06.2015. године у 15:15 
часова у просторијама наручиоца. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, назначити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 
• Потписан и оверен образац - Изјава понуђача о испуњености услова, као и образац Изјава 

подизвођача о испуњености услова (оба образца су дата у поглављу IV одељак 3.) уколико 
се подноси заједничка понуда. Уколико понуђач не достави поменуте образце из конкурсне 
документације, обавезан је да достави доказе о испуњености услова из поглавља IV – 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и конкурсне 
документације и упутство како се доказује испуњеност услова. 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (поглавље VI у конкурсној 
документацији). 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структура цене са упутством како да се 
попуни (поглавље VII у конкурсној документацији). 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора (поглавље VIII у конкурсној 
документацији). 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (поглавље X у 
конкурсној документацији). 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 
2. Закона (поглавље XI у конкурсној документацији), 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац референци понуђача (поглавље XII у 
конкурсној документацији), 
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• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац потврде крајњег корисника (поглавље XIII 
у конкурсној документацији) и  

• Попуњен, печатом оверен и потписан Образац за кадровски капацитет (поглавље XIV у 
конкурсној документацији) 

• Попуњен, печатом оверен и потписан Записник о извршеном увиду у објекат наручиоца 
(поглавље XV у конкурсној документацији) 

 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке је обликован у две партије. Понуђач може да поднесе понуду за једну 
или обе партије.  
Уколико понуђач поднесе понуду за обе партије, оне морају бити поднете тако да се могу 
оцењивати за сваку партију појединачно.  
Свака партија је предмет посебног уговора. 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине 
Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Опозив понуде за јавну набавку бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео 
надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу – НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

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

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање ће се вршити у року од најдуже 45 дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са 
тачно наведеним називом и количином испоручених добара а у складу са закљученим 
уговором.  
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Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке и инсталације опреме 
Рок за испоруку и инсталацију опреме је 60 дана од дана закључења уговора.   
Партија 1. – Понуђач је дужан да изврши испоруку и монтажу предметних добара на 
следећим локацијама у Новом Кнежевцу:  
• Нa рaскрсници улицa Трг Моше Пијаде – Ненада Валчева – Краља Петра I Карађорђевћа  
• Излаз из Новог Кнежевца код моста, почетак улице Трг Мошe Пијаде и 
• Код Предшколске установе „Срећно дете“ – Краља Петра I Карађорђевића бр.4. 

Партија 2. – Понуђач је дужан да изврши испоруку и монтажу предметних добара на 
следећим локацијама у Новом Кнежевцу: 
• Основна школа „Јован Јовановић Змај“ – Краља Петра I Карађорђевића бр.13, 
• Средња школа „Гимназија“ – Краља Петра I Карађорђевића бр.11. 

 
9.3. Захтев у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за испоручене и инсталиране уређаје не може бити мањи од две године. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 
Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
У цену је урачунато  извршење свих радова који су предмет јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
 
11. ПОДАЦИ О 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  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНАЂАЧА  
 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду достави: 
 
12.1. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму (за 
партију за коју се подноси понуда) да ће приликом потписивања уговора наручиоцу 
доставити соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без 
ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од  уговореног рока за завршетак радова, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и картон депонованих потписа. 
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће одбијена 
од стране наручиоца као неприхватљива. 
 
12.2. Понуда мора да садржи и Изјаву понуђача израђену на своме меморандуму (за 
партију за коју се подноси понуда) да ће приликом потписивања уговора наручиоцу 
доставити соло бланко меницу, менично овлашћење у висини од 10% од понуђене цене без 
ПДВ-а, са роком важења 5 дана дуже од  уговореног гарантног рока, као средство 
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и картон депонованих 
потписа. 
Понуда која није осигурана Изјавом понуђача израђена на своме меморандуму биће одбијена 
од стране наручиоца као неприхватљива. 
 
12.3. Меница за добро извршење посла 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу 
достави соло бланко меницу (за партију за коју се подноси понуда), менично овлашћење у 
висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже од уговореног 
рока за завршетак радова, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и 
картон депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као 
доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 
12.4. Меница за отклањање грешака у гарантном року 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора наручиоцу 
достави соло бланко меницу (за партију за коју се подноси понуда), менично овлашћење у 
висини од 10% од понуђене цене без ПДВ-а са роком важности 5 дана дуже од уговореног 
гарантног рока, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року, и картон депонованих потписа којима се гарантује испуњење уговорних обавеза. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, за шта се као 
доказ доставља извод/и из Регистра меница НБС. 
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака који би могли да умање могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року. 
 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може 
користити само у сопствене сврхе и уз обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање 
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детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране 
наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове 
понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и 
печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити 
означени као поверљиви. 
 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Општинска 
управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, 
електронске поште на e-mail javnenabavke@noviknezevac.rs или факсом на број 0230/82-076) 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку бр. ЈН I-
1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом 
Кнежевцу“. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да 
се продужи. 
 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“ 
 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
  
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
javnenabavke@noviknezevac.rs , факсом на број 0230/82-076 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу Општинска управа општине Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац. Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
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уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права 
долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП, назив 
наручиоца и број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 
корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 
 
22. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за 
доделу уговора. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча. 
 
 
23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда ће бити одбијена: 
1. уколико није благовремена, 
2. уколико поседује битне недостаке, 
3. уколико није одговарајућа, 
4. уколико није прихватљива. 
 
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по 
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 
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 Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
 Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове, 
 Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом 

документацијом за финансијско обезбеђење, 
 Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног, 
 Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да 
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. 
 
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 
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VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1. 

 
 
Понуда бр. _______ , од __.__.2015. године за Партију 1. – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама у Новом Кнежевцу 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                         Понуђач 

     
      

                                                              М. П.                             _______________________ 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                              Понуђач 

     
      

                                                                   М. П.                             _______________________ 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Предмет Партије 1. је набавка добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама у 
Новом Кнежевцу 
 
 

 
Укупна цена испоруке и инсталације опреме  
без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена испоруке и инсталације опреме  
са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок за испоруку и инсталацију опреме  
(максимално 60 дана од момента закључења 
уговора) 
 

 

 
Гарантни рок (не краћи од 24 месеца) 
 

 

 
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                              Понуђач 

     
      
        М. П.                             _______________________ 

 
  
 
 
 
 
 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2. 

 
 
Понуда бр. _______ , од __.__.2015. године за Партију 2. – Успостављање видео надзора у 
школама  у Новом Кнежевцу 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                         Понуђач 

     
      

                                                              М. П.                             _______________________ 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                              Понуђач 

     
      

                                                                   М. П.                             _______________________ 
 
 
 
 
 
 



Јавна набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу 
 

страна 53 од 79 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Предмет Партије 2. је набавка добара – Успостављање видео надзора у школама у Новом 
Кнежевцу 
 

 
Укупна цена испоруке и инсталације опреме  
без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена испоруке и инсталације опреме  
са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок за испоруку и инсталацију опреме  
(максимално 60 дана од момента закључења 
уговора) 
 

 

 
Гарантни рок (не краћи од 24 месеца) 
 

 

 
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                              Понуђач 

     
      
        М. П.                             _______________________ 

 
  
 
 
 
 
 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII     СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 1. 

 
 

Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу 
 

 
 PRVO KAMERNO MESTO – „MOST“ 

 
 
Red. 
broj 

 
 

 
Naziv 

 
Jed. 
mere 

 
Kol. 

 
Jed. cena 

 
Cena bez PDV-a 

 
Cena sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Kamera sa IR reflekotrom  (tehnička 
specifikacija) kom 1 

   

2. Mikro SD kartica za kameru, 64GB kom 1    

3. 
Eksterno razvodni orman 
600x400x250 kom 1 

   

4. SFTP kabl m 10    

5. 
Metalni nosač kamere na postojeći 
stub kom 1 

   

6. Metalni nosač sa šelnama kom 1    
7. Napojni kabl 3x1.5 m 10    
8. Redne stezaljke za razvodni orman kom 3    
9. Nazidna utičnica 220V kom 1    
10. Napajanje za kamere sa akumulatorom kom 1    

 Radovi na lokaciji 

11. Optički kabl sa 12 vlakana sa 
postavljanjem m 100   

 

12. Zatezni nosač optičkog kabl sa 
motažom kom 2   

 

13. Prolazni nosač optičkog kabla sa 
montažom kom 1   

 

14. Zok-8 sa montazom kom 1    

15. Kutija za spoljašnju montažu sa 
montiranjem kom 1   

 

16. Medija konverter kom 2    

17. 
Montaža opreme na stubove, 
raz.orman, polaganje kablova kom 1 

   

18. 
Instalacija, testiranje i puštanje sistema 
u rad kom 1 

   

 
UKUPNO 

 

  

 
 

 
DRUGO KAMERNO MESTO – „CENTAR“ 

 
 
Red. 
broj 
 

 
Naziv 

 
Jed. 
mere 

 

 
Kol. 

 
Jed. cena 

 
Cena bez PDV-a 

 
Cena sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Kamera sa IR reflekotrom  (tehnička 
specifikacija) kom 1 

   

2. Mikro SD kartica za kameru, 64GB kom 1    
3. Eksterno razvodni orman kom 1    
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600x400x250 
4. SFTP kabl m 10    
5. Stub - portal za kamerno mesto kom 1    
6. Anker ploča za betonoranje stuba kom 1    
7. Metalni nosač sa šelnama kom 1    
8. Napojni kabl 3x1.5 m 20    
9. Okiten crevo  m 20    
10. Uvodnici za kablove kom 2    
11. Redne stezaljke za razvodni orman kom 3    
12. Nazidna utičnica 220V kom 1    
13. Pocink traka za uzemjenje kg 10    
14. Napajanje za kamere sa akumulatorom kom 1    

 Radovi na lokaciji 

15. Optički kabl sa 12 vlakana sa 
postavljanjem m 100   

 

16. Zatezni nosač optičkog kabl sa 
motažom kom 3   

 

17. Zok-8 sa montazom kom 1    

18. Kutija za spoljašnju montažu sa 
montiranjem kom 1   

 

19. Medija konverter kom 2    
20. Betoniranje stopa  sa iskopom kom 1    
21. Isporuka, montaža stubova kom 1    

22. 
Montaža opreme na stubove, 
raz.orman, polaganje kablova kom 1 

   

23. 
Instalacija, testiranje i puštanje sistema 
u rad kom 1 

   

 
UKUPNO 

 

  

 

 
 

TREĆE KAMERNO MESTO – „VRTIĆ“ 
 

 
Red. broj 
 

 
Naziv 

 
Jed. 
mere 

 

 
Kol. 

 
Jed. cena 

 
Cena bez PDV-

a 

 
Cena sa PDV-

om 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ambijentalna kamera  (tehnička 
specifikacija) kom 1   

 

2. Mikro SD kartica za kameru, 64GB kom 1    
3. SFTP kabl m 15    
4. Napojni kabl 3x1,5 m 15    

5. 
Razvodni orman sa pratećim 
elementima kom 1   

 

6. Uvodnici za kablove kom 2    

7. 
Napajanje za kamere sa 
akumulatorom kom 1   

 

 Radovi na lokaciji      

8. Optički kabl sa 12 vlakana sa 
postavljanjem m 100   

 

9. Zatezni nosač optičkog kabl sa 
motažom kom 2   

 

10. Prolazni nosač optičkog kabla sa 
montažom kom 2   

 

11. Zok-8 sa montazom kom 1    

12. Kutija za spoljašnju montažu sa 
montiranjem kom 1   
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13. Medija konverter kom 2    

14. 
Montaža opreme na objekte, 
raz.orman, polaganje kablova kom 1   

 

15. 
Instalacija, testiranje i puštanje 
sistema u rad kom 1   

 

 
UKUPNO 

  

 

 

 
 

MUP – CENTRALA 
 

 
Red. 
broj 
 

 
Naziv 

 
Jed. 
mere 

 

 
Kol. 

 
Jed. cena 

 
Cena bez PDV-a 

 
Cena sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 
1. Hard Disk 3TB kom 2    
2. Millestone Basic licensa kom 1    
3. Licensa za kameru kom 3    

 Radovi na lokaciji 

4. 
Instalacija, testiranje i puštanje sistema 
u rad kom 1     

 

 
UKUPNO 

  

 

 
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству, за сваку табелу посебно:  

• У колони 4 понуђач уписује износ јединичне цене за тражена добра, 
• У колони 5 понуђач уписује цену тражених добара без ПДВ-а, која се добија множењем колона 3 и 4, 
• У колони 6 понуђач уписује цену тражених добара са ПДВ-ом, која се добија увећавањем цене тражених 

добара за износ ПДВ-а и 
• У реду УКУПНО исказана је укупна цена тражених добара без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као збир свих 

вредности у колони 5, односно колони 6. 
 
 
Рекапитулација 
 

 
Редни 
број 

 
Назив 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

1. Прво камерно место – „Мост“   
2. Друго камерно место – „Центар“   
3. Треће камерно место – „Вртић“   
4. МУП - централа   

 
УКУПНО 
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VII     СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 2. 

 
 

Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу 
 
Red. 
broj 

Opis radova i 
materijala 

Jed. 
mere 

Jed. 
cena 

„Gimnazija“ 
Novi  

Kneževac 

O.Š. „Jovan 
Jovanović 

Zmaj“ 
 

Kol. Cena bez 
PDV-a 

Cena sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 
(4+5) 

7 
(3*6) 

8 
(7+pdv) 

1. Kamera Sony IP HD tipa 
SNC-EB-600B (dan/noć) 
ili odgovarajuća 

 
kom 

  
3 

 
3 

 
6 

  

2. Kamera Sony IP tipa 
SNC-VM-600B ili 
odgovarajuća 

 
kom 

  
1 

 
1 

 
2 

  

3. Spoljno kućište sa 
grejačem, termostatom i 
ventilatorom 

 
kom 

  
3 

 
3 

 
6 

  

4. Metalni nosač sa 
kanalom za prolaz 
kablova 

 
kom 

  
3 

 
3 

 
6 

  

5. PoE Injector (Supplier 
Adapter) 

kom  4 4 8   

6. Antena za bežični prenos 
Nano Beam NBE-M5-
400-25dbi ili 
odgovarajuća  

 
kom 

  
1 

 
1 

 
2 

  

7. Mini desktop swich s-5-
5 portni 10/100 desktop 
swich  

 
kom 

  
1 

 
1 

 
2 

  

8. Podsklop sa 6 
priključnih mesta 

kom  1 1 2   

9. Nosač za bežični prenos 
sa opremom za montažu 

kom  1 1 2   

10. Brend računar Procesor 
Intel i3-3220, RAM 
4GB, HD 500GB, 
grafička karta Intel HD 
graphic, audio Internal 
speaker for business 
audio, prateća oprema ili 
odgovarajući  

 
 
 

kom 

  
 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

  

11. Mrežni kabal CAT5 
UC300 

m  300 300 600   

12. 3x1,5 PPY strujni kabal m  50 50 100   
13. PVC regali 16x16 za 

polaganje instalacije od 
2m 

 
m 

  
50 

 
50 

 
100 

  

14. Isporuka, ugradnja, 
postavka instalacije za 
video nadzor, obrada 
krajeva kablova za 
povezivanje na centralni 
sisitem, puštanje u rad 
koje obuhvata proveru 
ispravnosti izvedene 
instalacije 

 
 
 
 

m 

  
 
 
 

400 

 
 
 
 

400 

 
 
 
 

800 
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15. Montaža bežičnog 
prenosa video nadzora 
 

kom  1 1 2   

16. Montaža i povezivanje 
opreme na izvedenu 
instalaciju, usmerenje 
kamera i povezivanje na 
centralni sistem 

 
 

kom 

  
 
4 

 
 

4 

 
 

8 

  

 
UKUPNO 

 

  

 
 
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству, за сваку табелу посебно:  

• У колони 3 понуђач уписује износ јединичне цене за тражена добра, 
• У колони 7 понуђач уписује цену тражених добара без ПДВ-а, која се добија множењем колона 3 и 6, 
• У колони 8 понуђач уписује цену тражених добара са ПДВ-ом, која се добија увећавањем цене тражених 

добара за износ ПДВ-а и 
• У реду УКУПНО исказана је укупна цена тражених добара без ПДВ-а и са ПДВ-ом, као збир свих 

вредности у колони 7, односно колони 8. 
 



Јавна набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу 
 

страна 59 од 79 

 
VIII    МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 1. 

 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Број: IV-40-__ 
Дана: __.__.2015. године 
 
 
 

УГОВОР 
О ИСПОРУЦИ И ИНСТАЛАЦИЈИ ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР НА 

РАСКРСНИЦАМА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 
 
 
Овај Уговор закључен је између: 
 
Oпштинске управе општине Нови Кнежевац, Краља Петра Карађорђевића бр.1 Нови 
Кнежевац, ПИБ 101460424, матични бр. 08385327, телефон 0230/82-055, факс 0230/82-076 и 
e-mail адреса nacelnik@noviknezevac.rs , коју заступа начелник Зоран Гајин (у даљем тексту: 
Наручилац) с једне стране,  
 
и 
 
____________________________, са седиштем у ______________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ________________, број рачуна _____________________, 
 
телефон ________________, факс ____________ и e-mail адреса ___________________,  
 
кога  заступа директор ______________  ( у даљем тексту: Испоручилац добара) с друге 
стране. 

                                                          
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (бр. ЈН I-1.1.4/2015) – 
Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, 
Општинска управа општине Нови Кнежевац као Наручилац и 
_______________________________ као Испоручилац добара приступају закључењу следећег 
Модела уговора:                                             
 
 

Члан 1. 
 

Предмет Уговора је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме за видео надзор на 
раскрсницама у Новом Кнежевцу, а у свему према техничкој спецификацији из конкурсне 
документације и понуде Испоручиоца добара бр. ________  за Партију 1. – Успостављање 
видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу, од __.__.2015. године, која је изабрана 
као најповољнија од стране Наручиоца, а која чини саставни део овог Уговора. 
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Члан 2. 
 

Испоручилац се обавезује да испоруку, монтажу и пуштање у рад опреме за видео надзор 
изврши у року од 30 дана од дана закључења уговора у складу са техничком документацијом 
из понуде Испоручиоца добара. 
 
Обавезе понуђача су: 

1. да испоручи сву опрему у количини и квалитету дефинисано у техничкој 
документацији Испоручиоца добара,  

2. да  монтира и пусти у рад систем видео надзора, 
3. да пре пуштања у рад система, обезбеди поред пројекта изведеног стања и комплетну 

техничку документацију, која треба да укључује: принцип рада опреме, могућности 
опреме, упутства за коришћење радне станице и рад администратора на српском 
језику, праћење видео надзора, све техничке цртеже и шеме система, препоруке за 
инсталацију, све релевантне и потребне атесте инсталиране опреме, техничку 
документацију везану за простор за смештај опреме, комплетна упутства за рад, 
поједностављена појединачна корисничка упутства за монтажу, испитивање, пуштање 
у рад, надзор, софтверско и хардверско одржавање, 

4. да врши послове одржавања видео система у року од две године од дана пуштања у 
рад система. 

                     
Члан 3. 

 
Укупна цена набавке добара, монтажа и пуштањње у рад система за видео надзор дата је 
понудом, а која је саставни део овог уговора у укупном износу од _______________  динара  
без обрачунатог ПДВ-а, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

  
 

Члан 4. 
 

Вредност добара је фиксна и не може се мењати.   
Испоручилац добара и Наручилац су сагласни да ће се плаћање вршити у року од најдуже 45 
дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином 
испоручених добара.  
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 
могућностима буџета општине Нови Кнежевац.  
 

 
Члан 5. 

 
Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац добара приликом закључења овог 
уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу соло бланко меницу за 
добро извршење посла, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично 
овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже 
од уговореног рока за испоруку предметних добара и картон депонованих потписа, која ће се 
уновчити у случају да Испоручилац добара не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 
Уговорне стране сагласно констатују и да је Испоручилац добара у обавези да приликом 
примопредаје предмета овог уговора, као средство финансијског обезбеђења преда 
Наручиоцу соло бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану у 
Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене 
цене без ПДВ-а са роком важности 5 дана дуже од уговореног гарантног рока и картон 
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депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да не изврши обавезу отклањања грешака 
које би могле да умање могућност коришћења предмета уговора у уговором утврђеном 
гарантном року. 
 
 

Члан 6. 
 

Испоручилац добара гарантује да ће набавку добара, монтажу и пуштање у рад система 
извршити према нормативима, стандардима и прописима, за ову врсту послова и према 
правилима своје струке. 
 
 

Члан 7. 
 

Испоручилац добара је дужан да обезбеди гаранцију  на опрему најмање 2 (две) године од 
момента пуштања у рад Система. 
 
 

Члан 8. 
 

Уколико Испоручилац добара у уговореном року не изврши све своје уговорне обавезе 
обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1 % укупне уговорене 
вредности из члана 3. овог Уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% 
укупне уговорене вредности. 
Уколико Испоручилац добара не изврши све своје уговорене обавезе, или их изврши 
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне уговорене 
вредности. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 
 

 
Члан 9. 

 
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају опреме са 
монтажом, о чему се састављају Записник што потписују представник Наручиоца са једне 
стране и представник Испоручиоца добара са друге стране. 
 

 
Члан 10. 

 
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза 
утврђених у овом Уговору. 
Наручилац задржава право да раскине овај Уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 
овог члана, уз отказни рок од 15 дана, у случају несавесног  пословања  и  због непоштовања 
одредби овог Уговора од стране Испоручиоца добара. 

 
 

Члан 11. 
 

Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не 
реше споразумно решаваће надлежни суд. 
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Члан 12. 
 

На односе који нису регулисани овом Уговором,  примењивају  се одредбе Закона о 
облигационим односима којим се регулишу облигациони односи, као и други прописи који 
регулишу ову материју. 
 

 
Члан 13. 

 
Овај Уговор је закључен у  6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3  (три) примерка. 
 
 
 
 
 
 
     ____________________                                                                     ____________________ 
             за наручиоца                                                                               за испоручиоца добара 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Овај Модел уговора представља основу уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора попунити сва 
празна места, потписати и оверити печатом сваку страну Уговора. Наручилац ће ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
исти додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
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VIII    МОДЕЛ УГОВОРА – ПАРТИЈА 2. 

 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац 
Број: IV-40-__ 
Дана: __.__.2015. године 
 
 
 

УГОВОР 
О ИСПОРУЦИ И ИНСТАЛАЦИЈИ ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР  

У ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ И „ГИМНАЗИЈИ“ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ 
 
 
Овај Уговор закључен је између: 
 
Oпштинске управе општине Нови Кнежевац, Краља Петра Карађорђевића бр.1 Нови 
Кнежевац, ПИБ 101460424, матични бр. 08385327, телефон 0230/82-055, факс 0230/82-076 и 
e-mail адреса nacelnik@noviknezevac.rs , коју заступа начелник Зоран Гајин (у даљем тексту: 
Наручилац) с једне стране,  
 
и 
 
____________________________, са седиштем у ______________________________________,  
 
ПИБ ______________, матични број ________________, број рачуна _____________________, 
 
телефон ________________, факс ____________ и e-mail адреса ___________________,  
 
кога  заступа директор ______________  ( у даљем тексту: Испоручилац добара) с друге 
стране. 

                                                          
Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности (бр. ЈН I-1.1.4/2015) – 
Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, 
Општинска управа општине Нови Кнежевац као Наручилац и 
_______________________________ као Испоручилац добара приступају закључењу следећег 
Модела уговора:                                             
 
 

Члан 1. 
 

Предмет Уговора је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме за видео надзор у Основној 
школи „Јован Јовановић Змај“ и „Гимназији“ у Новом Кнежевцу, а у свему према техничкој 
спецификацији из конкурсне документације и понуде Испоручиоца добара бр. ________  за 
Партију 2. – Успостављање видео надзора у школама  у Новом Кнежевцу, од __.__.2015. 
године, која је изабрана као најповољнија од стране Наручиоца, а која чини саставни део овог 
Уговора. 
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Члан 2. 
 

Испоручилац се обавезује да испоруку, монтажу и пуштање у рад опреме за видео надзор 
изврши у року од 30 дана од дана закључења уговора у складу са техничком документацијом 
из понуде Испоручиоца добара. 
 
Обавезе понуђача су: 

1) да испоручи сву опрему у количини и квалитету дефинисано у техничкој 
документацији Испоручиоца добара,  

2) да обезбедити обуку за 2 полазника за за рад на корисничким апликацијама. Ова 
обука укључује рад са софтвером на којем је инсталиран видео надзор. Обука мора 
бити конципирана тако да ова 2 полазника могу вршити обуку других радника за ове 
послове.  

3) да  монтира и пусти у рад систем видео надзора, 
4) да пре пуштања у рад система, обезбеди комплетну техничку документацију, која 

треба да укључује: принцип рада опреме, могућности опреме, упутства за 
коришћење и рад на српском језику.  

                     
 

Члан 3. 
 

Укупна цена набавке добара, монтажа и пуштањње у рад система за видео надзор дата је 
понудом, а која је саставни део овог уговора у укупном износу од _______________  динара  
без обрачунатог ПДВ-а, односно _______________ динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

  
 

Члан 4. 
 

Вредност добара је фиксна и не може се мењати.   
Испоручилац добара и Наручилац су сагласни да ће се плаћање вршити у року од најдуже 45 
дана од дана испостављања рачуна (фактуре) са тачно наведеним називом и количином 
испоручених добара.  
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 
могућностима буџета општине Нови Кнежевац.  
 

 
Члан 5. 

 
Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац добара приликом закључења овог 
уговора, као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу соло бланко меницу за 
добро извршење посла, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије, менично 
овлашћење у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности 10 дана дуже 
од уговореног рока за испоруку предметних добара и картон депонованих потписа, која ће се 
уновчити у случају да Испоручилац добара не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 
Уговорне стране сагласно констатују и да је Испоручилац добара у обавези да приликом 
примопредаје предмета овог уговора, као средство финансијског обезбеђења преда 
Наручиоцу соло бланко меницу за отклањање грешака у гарантном року, регистровану у 
Регистру меница Народне банке Србије, менично овлашћење у висини од 10% од уговорене 
цене без ПДВ-а са роком важности 5 дана дуже од уговореног гарантног рока и картон 
депонованих потписа, која ће се уновчити у случају да не изврши обавезу отклањања грешака 
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које би могле да умање могућност коришћења предмета уговора у уговором утврђеном 
гарантном року. 
 
 

Члан 6. 
 

Испоручилац добара гарантује да ће набавку добара, монтажу и пуштање у рад система 
извршити према нормативима, стандардима и прописима, за ову врсту послова и према 
правилима своје струке. 
 
 

Члан 7. 
 

Испоручилац добара је дужан да обезбеди гаранцију  на опрему најмање 2 (две) године од 
момента пуштања у рад Система. 
 
 

Члан 8. 
 

Уколико Испоручилац добара у уговореном року не изврши све своје уговорне обавезе 
обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 1% укупне уговорене 
вредности из члана 3. овог Уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% 
укупне уговорене вредности. 
Уколико Испоручилац добара не изврши све своје уговорене обавезе, или их изврши 
делимично, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне уговорене 
вредности. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
штете. 
 

 
Члан 9. 

 
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају опреме са 
монтажом, о чему се састављају Записник што потписују представник Наручиоца са једне 
стране и представник Испоручиоца добара са друге стране. 
 

 
Члан 10. 

 
Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до испуњења обавеза 
утврђених у овом Уговору. 
Наручилац задржава право да раскине овај Уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 
овог члана, уз отказни рок од 15 дана, у случају несавесног  пословања  и  због непоштовања 
одредби овог Уговора од стране Испоручиоца добара. 

 
 

Члан 11. 
 

Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране решаваће споразумно, а спорове које не 
реше споразумно решаваће надлежни суд. 
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Члан 12. 
 

На односе који нису регулисани овом Уговором,  примењивају  се одредбе Закона о 
облигационим односима којим се регулишу облигациони односи, као и други прописи који 
регулишу ову материју. 
 

 
Члан 13. 

 
Овај Уговор је закључен у  6 (шест) истоветних примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3  (три) примерка. 
 
 
 
 
 
 
     ____________________                                                                     ____________________ 
             за наручиоца                                                                               за испоручиоца добара 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Овај Модел уговора представља основу уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора попунити сва 
празна места, потписати и оверити печатом сваку страну Уговора. Наручилац ће ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
исти додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
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IX    ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ПАТРИЈА 1. 
 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив 
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 
набавку добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом 
Кнежевцу, бр. ЈН I-1.1.4/2015, како следи у табели: 
 

 
ПАРТИЈА 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу 

 

 
ВРСТА ТРОШКА 

 
ИЗНОС ТРОШКА  
(У ДИНАРИМА) 

  
  
  
  
  
  
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

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

 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                              Понуђач 

     
      
        М. П.                             _______________________ 

 
 
 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 
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IX    ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ПАТРИЈА 2. 

 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив 
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 
набавку добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом 
Кнежевцу, бр. ЈН I-1.1.4/2015, како следи у табели: 
 
 

ПАРТИЈА 2. – Успостављање видео надзора у школама  у Новом Кнежевцу 
 

 
ВРСТА ТРОШКА 

 
ИЗНОС ТРОШКА  
(У ДИНАРИМА) 

  
  
  
  
  
  
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

 

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

 

 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                              Понуђач 

     
      
        М. П.                             _______________________ 

 
 
 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно. 
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X    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 1. 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________________,  
                                                                                         (назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом 
Кнежевцу (Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом 
Кнежевцу), бр. ЈН I-1.1.4/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                              Понуђач 

     
      
        М. П.                             _______________________ 

 
 
 
 
 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ПАРТИЈА 2. 

 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________________,  
                                                                                         (назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом 
Кнежевцу (Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама  у Новом Кнежевцу), бр. 
ЈН I-1.1.4/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                              Понуђач 

     
      
        М. П.                             _______________________ 

 
 
 
 
 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА  

– ПАРТИЈА 1. 
 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке 
добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу 
(Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу), бр. ЈН I-
1.1.4/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                             Понуђач 

     
      

                                                                  М. П.                             _______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА  

– ПАРТИЈА 2. 
 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач ________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке 
добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу 
(Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу), бр. ЈН I-
1.1.4/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
Датум: __.__.2015. година                             Понуђач 

     
      

                                                                  М. П.                             _______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА – ПАРТИЈА 1. 

 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

За поступак јавне набавке добара бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу  

 
Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу 

 
Редни 
број 

Наручилац / 
инвеститор 

Одговорно лице 
наручиоца / 

инвеститора и 
контакт телефон 

Период  
извршења 

радова 
(година) 

Вредност 
извршених радова  

без ПДВ-а 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

7. 
 

    

8. 
 

    

9. 
 

    

10. 
 

    

 
УКУПНО 

 

 

 
Дана: __.__.2015. године 
 
у ____________________ 
 

Понуђач 
 

                                                                                 М.П.                 ___________________ 
                     потпис овлашћеног лица 
 
 
 

Напомена: Уколико је листа референтних послова, коју желите доставити, већа од 
понуђеног броја поља у датом обрасцу, исти копирати, попунити и доставити  
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XII  ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦИ ПОНУЂАЧА – ПАРТИЈА 2. 

 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
 

За поступак јавне набавке добара бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу  

 
Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу 

 
Редни 
број 

Наручилац / 
инвеститор 

Одговорно лице 
наручиоца / 

инвеститора и 
контакт телефон 

Период  
извршења 

радова 
(година) 

Вредност 
извршених радова  

без ПДВ-а 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

7. 
 

    

8. 
 

    

9. 
 

    

10. 
 

    

 
УКУПНО 

 

 

 
Дана: __.__.2015. године 
 
у ____________________ 
 

Понуђач 
 

                                                                                 М.П.                 ___________________ 
                     потпис овлашћеног лица 
 
 
 

Напомена: Уколико је листа референтних послова, коју желите доставити, већа од 
понуђеног броја поља у датом обрасцу, исти копирати, попунити и доставити  
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XIII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНЦИ КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА – ПАТРИЈА 1. 

 
 
 
Назив и седиште наручиоца: _______________________________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________________ , ПИБ: ____________________________  
 
Телефон/факс: _______________________________________ 
 
На основу члана 76. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:  
 
 

П О Т В Р Д У 
РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 
 
Да је понуђач ___________________________________________________________________ 
                                                               (назив и седиште пружаоца услуге/понуђача) 
 
у претходне три године (2012., 2013. и 2014. године) извршио испоруку, инсталацију и 
остале неопходне радње на успостављању система за видео надзор. 
 
Редни 
број 

Назив испоручене и  
инсталиране опреме  

Период у којем је 
испоручена и 

инсталирана опрема 
(година) 

Вредност 
испоручене и 

инсталиране опреме 
без ПДВ-а 

(у динарима) 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

 
Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача ради учешћа у поступку јавне 
набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу (Партија 1. – Успостављање видео 
надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу) и у друге сврхе се не може користити.  
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и 
печатом, потврђујем да су горе наведени подаци тачни.  
 
Дана: __.__.2015. године 
 
                                                                                                  Овлашћено лице наручиоца 
 
                                                                            М.П.                  ___________________ 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце 
наведене у Обрасцу референци понуђача. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНЦИ КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА – ПАТРИЈА 2. 

 
 
 
Назив и седиште наручиоца: _______________________________________________________________________ 
 
Матични број: ____________________________ , ПИБ: ____________________________  
 
Телефон/факс: _______________________________________ 
 
На основу члана 76. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:  
 
 

П О Т В Р Д У 
РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 
 
Да је понуђач ___________________________________________________________________ 
                                                               (назив и седиште пружаоца услуге/понуђача) 
 
у претходне три године (2012., 2013. и 2014. године) извршио испоруку, инсталацију и 
остале неопходне радње на успостављању система за видео надзор. 
 
Редни 
број 

Назив испоручене и  
инсталиране опреме  

Период у којем је 
испоручена и 

инсталирана опрема 
(година) 

Вредност 
испоручене и 

инсталиране опреме 
без ПДВ-а 

(у динарима) 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

 
Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача ради учешћа у поступку јавне 
набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу (Партија 2. – Успостављање видео 
надзора у школама у Новом Кнежевцу) и у друге сврхе се не може користити.  
 
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, својеручним потписом и 
печатом, потврђујем да су горе наведени подаци тачни.  
 
Дана: __.__.2015. године 
 
                                                                                                  Овлашћено лице наручиоца 
 
                                                                            М.П.                  ___________________ 
 
 
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце 
наведене у Обрасцу референци понуђача. 
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XIV  ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ – ПАТРИЈА 1. 

 
 

У поступку јавне набавке добара бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу  

 
Партија 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу 

 
Редни број 

 
Име и презиме Основ ангажовања 

 
1. 
 

  

 
2. 
 

  

 
3. 
 

  

 
4. 
 

 
 

 

 
5. 
 

  

 
6. 
 

  

 
7. 
 

  

 
8. 
 

  

 
9. 
 

  

 
10. 

 

  

 
НАПОМЕНА: Уз списак се обавезно достављају копије радних књижица и М образаца за 
запослена лица, односно копије уговора по којем је лице ангажовано, уколико је лице 
ангажовано по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и сл.  
 
 
Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач или лице 
овлашћено за заступање у заједничкој понуди. 
  
 
Дана: __.__.2015. године 
 
 
                                                                                                  Овлашћено лице понуђача 
 
                                                                            М.П.                  ___________________ 
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XIV  ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ – ПАТРИЈА 2. 

 
 

У поступку јавне набавке добара бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу  

 
Партија 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу 

 
Редни број 

 
Име и презиме Основ ангажовања 

 
1. 
 

  

 
2. 
 

  

 
3. 
 

  

 
4. 
 

 
 

 

 
5. 
 

  

 
6. 
 

  

 
7. 
 

  

 
8. 
 

  

 
9. 
 

  

 
10. 

 

  

 
НАПОМЕНА: Уз списак се обавезно достављају копије радних књижица и М образаца за 
запослена лица, односно копије уговора по којем је лице ангажовано, уколико је лице 
ангажовано по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима и сл.  
 
 
Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач или лице 
овлашћено за заступање у заједничкој понуди. 
  
 
Дана: __.__.2015. године 
 
 
                                                                                                  Овлашћено лице понуђача 
 
                                                                            М.П.                  ___________________ 
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XV  ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА  

 
 

ЗАПИСНИК  

О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА 
  

За јавну набавку добара – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у 
Новом Кнежевцу 
 
За партију (заокружити): 

1. Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу, 
2. Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу. 

 
Редни број набавке – ЈН I-1.1.4/2015 
 
По поступку –  Јавне набавке мале вредности 
 
Записник је сачињен дана __.__.2015. године у просторијама Општинске управе општине 
Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића бр.1, 23330 Нови Кнежевац, канцеларија 
бр.__, између: 

 
1. _________________________, ___________________________________, кога заступа 
                             (понуђач)                                                (седиште понуђача) 
  
________________________, јмбг _____________, бр.лк. __________, ПС у ___________,  
              (име и презиме) 
 
са једне стране  
 
и 
 
2. Роберт Јакша – овлашћено лице Наручиоца, са друге стране 

 
 
 
Број и место овере овлашћења _______________________________  (уколико увиду у објекат 
наручиоца врши лице које није заступник). 
 
Заступник /овлашћено лице/ понуђача извршио је увид у објекте наручиоца, који су предмет 
јавне набавке, у периоду од _____ часова до _____ часова.  
         
 
 
 
Овлашћено лице Наручиоца                                                                Овлашћено лице Понуђача 
                                                          М.П.                            М.П. 
________________________                                                                _______________________ 
 
 
Напомена:  
Понуда понуђача који није извршио увид у објекат или није доставио исправан записник о извршеном увиду у 
објекат, биће сматрана неисправном. 


