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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку 

(ЈН бр.04/13) 

 
 
 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 
- набавка добара: -опрема за видео надзор – 32323500. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рок за подношење понуда: закључно са 23.09.2013. године, до 12,00 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 23.09.2013. године, у 12,30 часова. 
 

 
 
 
 
 

Ниш, 
август,2013. године 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Општи подаци о јавној набавци, 
4. Подаци о предмету јавне набавке, 
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
6. Образац понуде, 
7. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди, 
8. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и конкурсне 

документације, 
9. Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 

набавкама, 
10.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својини, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 

набавкама, 
11. Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 
12. Спецификација захтева, 
13.  Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
14. Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
15. Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
16. Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за 

добро извршење посла, 
17. Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора ради 

отклањања грешака у гарантном року, 
18. Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за 

додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  
19. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.10), 
20.  Образац изјаве о довољном техничком капацитету   (Образац бр. 11), 
21. Образац бр. 12. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, 
22. Образац бр.13. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су подвучена 

линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и оверити и свака 
страница модела уговора, 

23. Образац бр.14.(Референтна листа - искључиво на моделу референт листе наручиоц). 
 

 
 

----------------------------- 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

 Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
''Југоисток'' д.о.о. Ниш. 

 
 Адреса наручиоца: Булевар дрЗорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш. 
 
 Интернет страница наручиоца:www.jugoistok.com 

 
Напомена:спроводи се отворени поступак. 
 
Предмет јавне набавке: набавка добара. 
 
Поступак предметне јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о 

јавној набави. 
 
Контакт: Служба за набавке и ускладиштење, тел/факс: 018/518-544.Особа за 

контактМарко Ранђеловић дипл.правник, тел: 018/518-542. 
 
 
 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:Набавка 
добара: - опрема за видео надзор – 32323500. 
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На основу чл.61. ст. 4. тач. 1) Закона о јавним набавкама (СГ РС бр.124/12) и на 
основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(СГ РС бр.29/13),доноси се 

 
У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: Упутство) 
прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог Упутства, као 
и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 
76. Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 
 

1. Понуда се саставља на српском језику. 
2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуде. 
НАПОМЕНА:Тражење додатних информација и појашњења телефоном није 
дозвољено.  

3. Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је дужан да се 
изјашњава, односно да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за 
то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од 
понуђених опција, на местима где је таква могућност понуђена. 

НАПОМЕНА: Ниједозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других 
навода. 
У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 

4. Цена се исказује у динарима, бројчано и словима. У понуђену цену морају бити 
урачунати сви зависни елементи цене,као што су: трошкови испоруке, трошкови 
транспортна, царине, исхрана радника у току рада и сл., каои сви други зависни 
трошкови и евентуални попусти.  

5. Понуда се доставља до дана и часа одређеним у позиву за подношење понуда. 
Понуда која пристигне код наручиоца после рока (датума и часа) одређеног у 
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, сматраће се 
неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене. 

6. У обрасцу понуде, под тачком ''I .Општи подаци о понуђачу"на предвиђеним 
местима, уписати све тражене податке. 

7. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“  - обавезно се изјаснити 
зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у зависности од 
наступа понуђача. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., 
односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, штозначи да наступа заједнички са 
неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом тачком 
уписати пословно име,адресу седишта, матични број, порески идентификациони 
број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог понуђача из групе 
понуђача. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), као 
саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 10.) 
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којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

       НАПОМЕНА: 
Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред наведени 
споразум (Образац бр. 10.),таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у Обрасцу понуде, 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. 

8. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо:“  - обавезно 
се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или под 
тачком 2., а у зависности од наступа понуђача. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., 
односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2., штозначи да наступа са 
ангажовањем подизвођача, на „празним“ линијама под истом тачком уписати 
пословно име подизвођача,адресу седишта подизвођача, матични број 
подизвођача, порески идентификациони број подизвођаћа, име особе за контакт и 
бр. телефона подизвођача. 
НАПОМЕНА:Уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
Обрасцу понуде, потребно је да се наведени Образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

9. У обрасцу понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће 
понуђач поверити подизвођачу/подизвођачима:'' -понуђач је дужан да на 
предвиђеном месту упише проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, уколико ангажује подизвођача.  
Уколико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођачане 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 

10. У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача:'' - понуђач је дужан да на предвиђеном месту упише део 
предмата набавке који ће извршити преко подизвођача,уколико ангажује 
подизвођача.  
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођачане 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 

11. У обрасцу понуде, под тачком ''VI. Понуда се односи на целокупну набавку''  - не 
изјашњавати се, пошто нису дате опције. Самом чињеницом да понуђач подноси 
понуду, сматраће се да се понуда односи на целокупну набавку. Понуда се мора 
односити на целокупну набавку и не може се односити само на поједине 
позиције.  У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

12. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- тачка 1., алинеја 1.  – "Укупна понуђена цена 
(без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне понуђене цене без 
обрачунатог ПДВ-а, у динарима, за целокупну набавку. 

13. У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – уписати 
бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, на предвиђеном месту 
уписати ''0''. 

14. У обрасцу понуде, под тачкомVII. - тачка 1., алинеја 3, „УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са 
обрачунатим ПДВ-ом)“ – уписати износ који је једнак збиру понуђене цене из 
алинеје 1. и износа припадајућег ПДВ-а из алинеје 2. 

15. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 1., после текста „УКУПНО ЗА УПЛАТУса 
обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ уписан у алинеји 3. 
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16.У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Рок испоруке предметних добара са 
монтажом и извршењем осталих услуга из тачке 2.7.7.„Потребан обим 
добара и услуга“ спецификације захтева: – на предвиђеном месту уписати 
бројкалендарских од дана увођења у посао. Даном увођења у посао сматра се дан 
када инвеститор омогући понуђачу отпочињање обављања радова. Обавеза је 
инвеститора да у року од 7 дана од потписивања уговора омогући понуђачу 
отпочињање радова. У случају да инвеститор не омогући отпочињање радова у 
наведеном року или у току извођења тражи, због својих потреба, прекид радова, 
понуђач због тога неможе трпети консеквенце. 
Максимални рок испоруке предметних добара са монтажом и извршењем осталих 
услуга из тачке 2.7.7.„Потребан обим добара и услуга“ спецификације захтева,које 
понуђач може да понуди је 60 календарских дана од дана увођења у посао.  
Минимални рок испоруке предметних добара са монтажом и извршењем осталих 
услуга из тачке 2.7.7.„Потребан обим добара и услуга“ спецификације захтева,које 
понуђач може да понуди је 30 календарских дана од дана увођења у посао 
НАПОМЕНА:  
Уколико понуђач у понуди наведе рок дужи од 60 календарских дана од дана 
увођења у посао, таква понуда биће одбијена као неприхватљива.  
Уколико понуђач у понуди наведе рок краћи од 30 календарских дана од дана 
увођења у посао, сматраће се да је понудио минимални рок испоруке од 30 
календарских дана.  

17.У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 3. „Услови плаћања“  –не 
изјашњаватисе.Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата 
навод по истој тачки. 

18.У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 4. „Гарантни рок“ –на предвиђеном 
месету уписати број месеци гарантног рока. 
Гарантни рок не сме бити краћи од 24месеца од дана потписивањаЗаписника о 
исправном функционисању ствари - без примедби. 

НАПОМЕНА: 
Уколико  понуђач у понуди наведе краћи гарантни рок од 24 месеца од дана 
потписивања Записника о исправном функционисању ствари - без 
примедби,таква понуда биће оцењена као неприхватљива. 

19.У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 5.,,Рок пост-продајног сервисирања и 
обезбеђења резервних делова'' : - не изјашњавати се.Самим подношењем 
понуде сматраће се да понуђач прихвата навод по истој тачки 

20.У обрасцу понуде под тачком VII. - тачке 6. и 7. Обрасца понуде - не изјашњавати 
се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе по истим 
тачкама. 

      Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – 
прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода.    (нпр. 
прецртати рок од 60 дана под тачком VII. - 7. - „Рок важење понуде“  и уписати 
краћи или дужи рок; или под тачком VII. - 6. - „Место испоруке“  преправити место 
испорукеи сл.). 

У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве. 
21.На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
22.Заприхватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац понуде, 

потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и следеће 
попуњене и оверене обрасце: 
1). Образац бр.1. - Изјава понуђача  о независној понуди, 
2).Образац бр.2. - Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 

конкурсне документације, 
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3). Образац бр.3.- Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 
набавкама, 

4).Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 
јавним набавкама, 

5). Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
6). Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
7). Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 

за добро извршење посла, 
8). Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 

ради отклањања грешака у гарантном року, 
9). Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 

за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, 
10). Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.10), 
11). Образац изјаве о довољном техничком капацитету   (Образац бр.11), 

12). Образац бр. 12. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

13). Образац бр.13. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 
подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора 

14 Образац бр.14.(Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 
наручиоц). 
 
као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 
 

Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце 
достављати у фотокопији. 
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а које 
издају државни органи, организације и друга правна лица могу се подносити у 
неовереној фотокопији. 
НАПОМЕНА: 
Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког од 
доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује испуњеност 
услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не 
односи на целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од 
предвиђених образаца који су непопуњени или непрописно попуњени, 
непотписани или неоверени - сматраће се непотпуном, односно 
неприхватљивом и као таквој, неће се по истој даље поступати, односно 
неће се оцењивати. 

23.Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити само на 
поједине позиције.  

24. Понуда са варијантама није дозвољена. 
25. Понуђач може поднети само једну понуду. 
23. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на начин који је одређен у позиву за подношење понуда, приликом 
подношења понуде. 

24. 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. 

 НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно 
наведеној забрани, као неприхватљиве. 
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25.Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, на начин како је предвиђено у позиву за подношење 
понуде. 

 НАПОМЕНА: Комуникација ће се у поступку јавне набавке вршити на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

26. Оцењивање и избор најповољније понуде 
  1.Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је економски 

 најповољнија понуда. 
2. Елементи критеријума, на којима се заснива критеријум економски 

 најповољније понуде, су следећи: 
 

               

УКУПНО:……………100  пондера 
 

3. Начин вредновања услова из понуде по елементима критеријума 
По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, 

 бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан
 елемент критеријума. 

Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно неповољности њихове понуде у 
 односу на најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, односно према 
 датој табели, а што је посебно одређено за сваки од наведених елемента
 критеријума. 

 
 1) Понуђена цена: до 80 пондера. 
 Према овом елементу критеријума, упоређивана је укупна понуђена цена. 
 Понуда са најнижом  понуђеном ценом бодована је максималним бројем пондера 

 (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
 Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоване су сразмерно нижим 

 бројем пондера, а према формули: 
 

Пц

Цмин
Ппц

×= 80
 

 Где је: 
 Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 
 80 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
 Цмин – најнижа понуђена цена и 
 Пц – понуђена цена.  
 
НАПОМЕНА: 

Ако понуда садржи неуобичајено ниску цену, наручилац је дужан да, у писменом 
облику, захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним. Наручилац је дужан да понуђачу одреди примеран рок за одговор који не 
може бити дужи од 20 дана од дана пријема захтева. 

 
2). Рок испоруке:    20 пондера. 

 Према овом елементу критеријума упоређиваће се понуђени рокови испоруке 
наручених добара. 

Ред. 
Бр. 

Елементи  критеријума Број 
пондера 

1. Понуђена цена 80 
2. Рок испоруке 20 
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 Понуда са најкраћим роком испоруке бодоваће се са максималним бројем пондера 
(бодова)  предвиђеним за овај елемент критеријума. 

 Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоваће се сразмерно нижим бројем 
пондера, а према формули: 

 
При  =   20 Х Ри мин 

            Рир пон 
Где је: 
 При – број освојених пондера по овом елементу критријума, 
 20 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
 Римин – најповољније понуђени испоруке, (у сатима) 
 Рир пон – понуђени рок испоруке (у сатима). 
 
НАПОМЕНА: 

Уколико понуђач у понуди наведе дужи рок испоруке предметних добара од 60 
календарских дана, таква понуда биће оцењена као неприхватљива.  

27. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 

 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, 
потписане и оверене Обрасце бр.3. и бр. 4., у супротном понуђач који не 
поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде 
ће бити одбијена као неприхватљива. 

 Образац бр. 4. понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац права 
интелектуалне својине, над добрима која су предмет ове јавне набавке. 

28. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

29.Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негaтивних референци Управе за 
јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан 
предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

30.Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања 
понуда. 

31.Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од три 
дана од дана доношења одлуке. 

32. Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када 
је пријем одбијен. 

33. Понуђач незадовољан Одлуком о додели уговора има право поднети захтев за 
заштиту права, у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте одлуке.Захтев за 
заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев се 
може доставити непосредно, електронском поштом или факсом, у којим 
случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране 
наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати 
препоручено са повратницом, на адреси наручиоца. Уз захтев за заштиту права, 
подносилац захтева дужан је да поднесе и потврду о уплати таксе у износу од 
80.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије, на број рачуна: 840-
742221843-57, шифра плаћања: 253,позив на број: 97 50-016, са назнаком сврха 
уплате: ''републичка адинистративна такса''. Примерак захтева за заштиту права, 
подносилац захтева истовремено достављаРепубличкој комисији за заштиту права 
у поступцима јавних набавки.О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац ће 
обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавићеобавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 
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34.Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од осам дана од дана протока рока за подношење захтева за 
заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбиједа закључи уговор о 
јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 

35.Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од 
предметне јавне набавке. 

 
 

---------------------------------- 
  



11од 84 

Образац понуде 
ЈН бр.04/13 

 
 I. Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
 

 Облик организовања:_____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним  друштвима, као на 
 пр.  а.а., д.о.о., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.) 
  

 Место седишта:_________________________________________________________ 
 
 Адреса(улица и број):___________________________________________________ 
  
 Бр.т.р.:________________________________________________________________ 
 
 Банка:_________________________________________________________________ 
 
 ПИБ бр:_______________________________________________________________ 
 
 Матични број: __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора:_________________________ 
 
 Телефон/факс: __________ _____________________________________________ 
 
 Особа за контакт:________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:_______________________________________________________  
 
 E-mail адреса: __________________________________________________________ 
 
 

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке добара:-  
опрема за видео надзор – 32323500, објављеном на Порталу јавних набавки,од 23.09.2013. 
године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2013. године. 

 
 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
  
 II. Понуду дајемо: 
 
  1. - самостално,   
 
           2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
 
2.1.______________________ _____________________________ _________________ 
(навести  пословно име )                    (навести адресуседишта)(навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
 ( навести ПИБ)                 (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
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2.2.______________________ _____________________________ _________________ 
(навести  пословно име )                    (навести адресу седишта)(навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
 ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3.______________________ _____________________________ _________________ 
(навести  пословно име )                    (навести адресу седишта)(навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
 ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 

 
III. Предметну набавку извршићемо: 
 
             1. -  без ангажовања подизвођача 
 
    2. -  са ангажовањем подизвођача и то:  
 
2.1.______________________ _____________________________ _________________ 
(навести  пословно име )                    (навести адресу седишта)(навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.2.______________________ _____________________________ _________________ 
(навести  пословно име )                    (навести адресу седишта)(навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
   ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3.______________________ _____________________________ _________________ 
(навести  пословно име )                    (навести адресу седишта)(навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
  ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 

 
 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу/подизвођачима: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ . 
 
 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________ 
_____________________________________________________________________________ . 
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  

 
 
VII. Услови: 

  
 1.Понуђена цена:  
    -  Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)……_______________________ динара, 
    -  Износ ПДВ-а ………..………………...…........................_______________________ динара, 
 -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом).._______________________ динара. 
 (УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _________________ 
_______________________________________________________________________).  
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Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима монтаже, трошковима транспортаи 

сви други зависни трошкови, као и евентуални попусти.  
 

2. Рок испоруке предметних добара са монтажом и извршењем осталих услуга 
из тачке2.7.7.„Потребан обим добара и услуга“ спецификације захтева: 

- у року  од ______календарских данаод дана увођења у посао. 
 

3. Услови плаћања: 45дана од дана потписивањаЗаписника о исправном 
функционисању ствари - без примедби и пријему фактура. 

 
4.Гарантни рок.:____________месеци од дана потписивањаЗаписника о исправном 

функционисању ствари - без примедби. 
 
5. Рок пост-продајног сервисирања и обезбеђења резервних делова:5 година од 

дана истека гарантног рока предметних добара. 
 
6. Место испоруке и монтаже предметних добара:Према техничкој спецификацији, 

на самом објекту наручиоца. 
 
7. Рок важење понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 

 
За понуђача, 

 
 

(м.п.)              _______________________ 
   (потпис) 

ПРИЛОГ:                                                                                                                                                                 
1. Образац бр.1,                                                                                                      
2. Образац бр.2, 
3. Образац бр.3, 
4. Образац бр.4,  
5. Образац бр.5,  
6. Образац бр.6, 
7. Образац бр.7, 
8. Образац бр.8, 
9. Образац бр.9, 
10. Образац бр.10, 
11. Образац бр.11, 
12. Образац бр.12. - Модел уговора, 
13.  Образац бр.13. (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 

наручиоца ) 
14. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра 

надлежног Привреног суда, 
15. Извод из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, 
16. Потврда надлежног суда да није изречена мера забране обављања делатности или 

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да је 
изречена мера забране обављања делатности. 

17. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени 
доспели порези и доприноси и Уверења надлежне локалне самоуправе да су 
измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  
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Образац бр.1. 

 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“д.o.o. 
Н И Ш 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 26. 
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Овим изричито и неопозивоизјављујем/о дасам/смо понуду у поступку јавне набавке 
добара: опрема за видео надзор – 32323500- ЈН бр.04/13, поднео/ли независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: - опрема за видео 
надзор – 32323500- ЈН бр.04/13, док се у друге сврхе не може користити. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико имапонуђача из групе 
понуђача. 
 
 

(м.п.)                    
 За понуђача,  

 
_______________________ 
(потпис) 
 
_________________________ 
 (читко навести име и презиме) 
 
_________________________ 
(навести функцију) 

 
У__________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.2. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 
Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива за 

подношење понуда -у отвореном поступку - (ЈН бр.04/13), као и конкурсне документације, а 
који се односе на јавну набавку добра: - опрема за видео надзор – 32323500- ЈН бр.04/13. 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико имапонуђача из групе 
понуђача. 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

(читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
 (навести функцију) 

 
 
 

 
У_______________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.3. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 75. 
ст. 2.Закона о јавним набавкама (СГ. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО чл.75. ст.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

Овимизричитои неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања понуде за 
предметну јавну набавку, поштовао/ли обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -опрема за видео 

надзор – 32323500- ЈН бр.04/13, док се у друге сврхе не може користити. 
 

  
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

(читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
 (навести функцију) 

 
 
 

 
У_______________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.4. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 75. 
ст. 2.Закона о јавним набавкама (СГ. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
ОИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО чл.75. ст.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

Овим изричитоинеопозиво изјављујем/ода сам/смо ималац/оциправа интелектуалне својине, 
над добрима која су предмет јавне набавке. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: -опрема за видео 

надзор – 32323500- ЈН бр.04/13, док се у друге сврхе не може користити. 
 

  
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

(читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
 (навести функцију) 

 
 
 

 
У_______________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 

 
 
НАПОМЕНА: Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач ималац права 

интелектуалне својине над добрима која су предмет јавне набавке. 
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На основу чл.61. ст. 4. тач. 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77.,Закона о јавним набавкама (СГ. 
РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач. 5, чл.10., чл.21., чл.22.,чл.23.и 
чл.24.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова (СГ. РС бр.29/13), одређују се услови и 
доноси се упутство: 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл.75 и 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 Овим се одређују обавезни и додатни услови сходно чл.75 и 76. Закона о јавним 
набавкама, као и упутство како се доказује испуњености тих услова и прописују се 
документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете понуде, а којим 
доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним набавкама. 
 

Право на учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци имају сва домаћа и 
страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, а у складу са овом Конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом упутству, 

сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се 
даље разматрати, односно оцењивати. 

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не 
доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима не доказује 
испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне 
услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, предвиђене чл. 75. и 76. Закона 
о јавним набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као 
неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
I. Обавезни условии потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 

77. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1). Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђачправно лице,дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног суда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник,дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  
 
- Уколико је понуђачфизичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
 
 
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, 
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кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

 
Доказ: 
 
- Уколико је понуђачправно лице,дужан је доставити: 
 
а).Извод из казнене евиденције,  односно уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала. 

Напомена: 
- Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном за 

унутрашње послове општине на чијој територији је законски заступник понуђача рођен или 
према његовом пребивалишту. 

- Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 
наведенидокумент за сваког од њих. 

 
б). 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 даправно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

 
в). Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза неко од кривичних дела 
организованог криминала; 

 
Напомена: ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник,дужан је доставити Извод из казнене евиденције, 

односно Уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном за 
унутрашње послове општине на чијој територији је лице  рођено или према пребивалишту 
тог лица. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Извод из казнене 

евиденције, односно Уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова 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. 

Напомена: Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном за 
унутрашње послове општине на чијој територији је лице  рођено или према пребивалишту 
тог лица. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

 
Доказ: 
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и 
мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну 
набавку. 

 
- Уколико је понуђач предузетник,дужан је доставити Потврде прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и 
мора бити издат након објављивања позива за подношење понудаза предметну јавну 
набавку. 

 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Потврде прекршајног суда 

да му није изречена мера забране обављања одрећених послова. 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 

понуда за предметну јавну набавку. 
 
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; 
 
Доказ: 
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник,дужан је доставити Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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II. Додатни условии потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и чл. 77. 
Закона о јавним набавкама.  

 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

 1).Да против понуђача није покренут поступак стечаја, нити поступак ликвидације, 
односно претходни стечајни поступак. 

 
Доказ: 
Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре. 
 
2). Услови у погледу капацитета које понуђачи морају испуњавати су: 

 
 2.1. За неопходан финансијски капацитет: 

Неопходним финансијским капацитетом сматра се ако је понуђач, у претходној 
пословној години, односно у 2012. години, имао пословни приход у вредности од 
најмање 10.000.000,00 динара. 
 

 Доказ:Биланс стања и Биланс успеха за 2012. годину.  
НАПОМЕНА: 
Понуђач који је у претходној пословној години, односно у 2012. години, имао 
пословни приход мањи од 10.000.000,00 динара, сматраће се да нерасполаже 
неопходним финансијским капацитетом. 
Под пословним приходом наручилац сматра приход који је уписан у Билансу 
успеха, на позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206),  а који је 
у колони бр.3 - АОП означен ознаком "201" и тај податак ће бити релевантан код 
оцењивања понуда у погледу неопходног финансијског капацитета. Дакле, 
ради се о приходима из обављања делатности. То даље значи да наручилац неће 
признавати приходе по основу финансијских прихода (АОП 215) и остале приходе 
(АОП 217).  

  
 2.2. За неопходан пословни капацитет: 
 

Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач, у предходне три 
пословне године(2010, 2011 и 2012) испоручио добра која су предмет ове јавне 
набавке у укупном износу од 12.000.000.00 динара (без ПДВ-а) и више. 
НАПОМЕНА:  
Понуда понуђача који је у периоду од предходне три пословне годинe (2010, 
2011 и 2012) испоручио добра, која су предмет ове јавне набавке, у укупном 
износу за све три године, мањим од 12.000.000,00 динара (без ПДВ-а), биће 
оцењена као  неприхватљиве. 

Доказ:поднети Референтну листу (на обрасцу наручиоца Образац бр.14.), са 
доказима,односно потврдама понуђачевих купаца. 

 
 2.3. За довољан технички капацитет: 
 

Довољним техничким капацитетом сматра се ако понуђач има најмање 2 (два) 
возила за сервисере и неопходну опрему за рад на висини  (мердевине мин. 6 
метара, појас за цело тело са апсорбером пада и ужетом за позиционирање за 
најмање два радника). 
Као доказ да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, дужан је 
доставити Изјаву (на обрасцу наручиоца) и копију саобраћајних дозвола за 
сервисна возила. 
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НАПОМЕНА: 
Понуђач који нема, односно који не поднесе доказ којим доказује да 
располаже неопходним техничким капацитетом у складу са овом тачком, 
сматраће се да не располаже довољним техничким капацитетом за извршење 
предметне јавне набавке. 

 
 
 2.4. За довољан кадровски капацитет: 

Довољним кадровским капацитетом сматра се ако понуђач на дан подношења 
понуде има: 
- најмање 1 (једног) запосленог или радно ангажваналица ван радног односа,са 
најмање VII1 степеном стручне спреме – дипл. ел. инж. 
 - најмање 3 (три) запосленa или радно ангажваналица ван радног односа са 
најмање IV степеном стручне спреме – оспособљеног за рад на висини. 
 

Доказ: Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је 
доставити: 

 - Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу наручиоца), 
 - Фотокопијe Образаца М3А (МА), за све запослене који се захтевају као услов за 

довољан кадровски капацитет, 
           - Уговорe о радном ангажовањуван радног односа ( нпр. уговор о привремено 

повременим пословима, уговор о делу, као и остале уговоре предвиђене Законом о 
раду по овом основу) за сва лица која се захтевају као услов за довољан кадровски 
капацитет. 

 
3).Понуђач у својој понуди треба да достави по један примерак корисничких упутстава 
неопходних за функционално тестирање и основни рад за понуђена добра.Корисничка 
упутстава морају да буду на српском језику у електронској и/или писаној форми.  
 
Доказ: Корисничка упутставаза понуђена добра на српском језику у електронској 
и/или писаној форми.  
 
 

4).Понуђач у својој понуди за захтевана добратреба да достави техничку 
спецификацију из које се недвосмислено може утврдити испуњеност услова који се 
захтевају за критеријуме и испитивања обухваћена стандардима, за врсту добра која 
се испоручује. 

Пример  - за камере EN 55022:2006 + A1:2007 и 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 

- за снимач EN 55022:2006 + A1:2007 и 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 и 60950-1:2006 
и 61000-3-2:2006 итд. 

Добра која се испоручују за уградњу у трансформаторским станицама (ТС) морају 
бити имуна на услове из стандарда којису наведениу Табели илињима еквивалентним 
стандардима, а како ниже следи:  
 

ОЗНАКА СТАНДАРДА ОПИС 
SRPS EN 60068-2-1:2008 
(IEC 60068-2-1) 

Испитивања - Испитивање А: Снижена 
температура 

SRPS EN 60068-2-2:2008 
(IEC 60068-2-2) 

Испитивања - Испитивање Б: Повишена 
температура без влаге 
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SRPS EN 60068-2-30:2008 
(IEC 60068-2-30) 

Испитивања - Испитивање Д: Повишена 
температура са влагом, циклично променљива 
(циклус 12 + 12 сати) 

SRPS EN 60255-21-1:2008 
(IEC 60255-21-1) 

Испитивања вибрација, испитивања на потрес, 
удар и сеизмичка испитивања на заштитној опреми 
- Одељак 1: Испитивања вибрација (синусоидних) 

SRPS EN 60255-21-2:2008 
(IEC 60255-21-2) 

Испитивања вибрација, испитивања на потрес, 
удар и сеизмичка испитивања на заштитној опреми 
- Одељак 2: Испитивања на потрес и удар 

SRPS EN 60255-21-3:2008 
(IEC 60255-21-3) 

Испитивања вибрација, испитивање на потрес, 
удар и сеизмичка испитивања на заштитној опреми 
- Одељак 3: Сеизмичка испитивања 

SRPS EN 60529:2011 
(IEC 60529) 

Степени заштите електричне опреме остварени 
помоћу заштитних кућишта (IP kôd) 

 
Напомена:Документација из које се можепрепознати испуњеност услова на имуност 

добра, које се испоручује, на наведене стандарде се може достављати и на енглеском и на 
српском језику. 

 
5).Понуђач у својој понуди за захтевана добра треба да доставискицу и технички 

опис решења за комуникациони подсистем у ТС. 
Доказ : скица и технички опис решења за комуникациони подсистем у ТС. 
 

 
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за подизвођача/е, 
поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл.75. 
ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене из Услова за 
учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како 
се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни услови и потребни докази за 
испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, од редног бр.1). до 
редног бр.4). 
 У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за подизвођача/е, 
поднесе и предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл.76. 
ст.3., односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке II. 
Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о 
јавним набавкама, под редним бр.1). 
  
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 

Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе за подизвођача - 
сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе за 
подизвођача, али којима не доказује испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
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понуђач не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, предвиђенечл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед чега ће 
целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 
 
 
 
 - Заједничка понуда 

 
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз понуду 

стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све предвиђене 
доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона 
о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене из Услова за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност 
тих услова, из тачке I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 
75. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, од редног бр.1). до редног бр.4).  
 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз понуду 
стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и предвиђени доказ 
o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. ст.3., односно доказ предвиђен 
из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и 
Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке II. Додатни услови и потребни 
докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, под редним 
бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали чланови 
групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења предвиђених 
услова. 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 

 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 

Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 
предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без 
даље оцене.  
 Понуђачи који, у поднетој заједничкој понуди, доставе све предвиђене доказе, 
али којима не доказују испуњење било ког од наведених услова, односно којима не 
доказују испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњавају обавезне и 
додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, предвиђенечл. 75. и 
чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна заједничка понуда бити 
одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 

 
 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 
 
 

 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
 Понуђач је дужан да, на свом обрасцу са меморандумом, који мора бити потписан и 
оверен од стране понуђача, наведе који су то докази који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе интернет страницу на коју су тражени докази 
јавно доступни. 

 
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, мора да садржи све тражене 

доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном облику, преведени 
на српском језику и оверени од стране сталног судског тумача за тај страни језик. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона о 
јавним набавкама (СГ. РС бр.124/12), понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану 
изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети сви 
тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом о јавним 
набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива и 
иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  

 
 

--------------------------------- 
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА 
(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) 
 

(ЈН бр.04/13) 
 

 1.  Предмет јавне набавке: 
 

Набавка добара: Опрема за видео надзор – 32323500 (ознака из општег речника набавке) 
 
 
 2. Техничке карактеристике, опис предметног добра и потребна количина: 
 
Овом набавком је обухваћена испорука, уградња и пуштање у рад опреме потребне за 
реализацију проширења видео надзора у управној згради ЕД „Југоисток“ д.о.о. Ниш, као и 
увођење нових трафо станица (ТС) у овај систем. 
 
При томе, у овом одељку ће се дати само кратак преглед количина и техничких 
карактеристика опреме које понуђач треба да обухвати својом понудом. Детаљнија 
спецификација техничких карактеристика и планирани начин уградње појединих елемента, 
биће дата у посебним одељцима, датим у оквиру овог материјала и организованим према 
логичким целинама. 
Обавеза понуђача је да, на основу свог досадашњег знања и искуства, у оквиру своје понуде 
предвиди и уврсти све остале директне и индиректне трошкове везане за реализацију 
послова и испоруку опреме, чак и ако нису посебно специфициране у овом материјалу, а 
битне су за дефинисање комплетног техничког решења. 
 
2.1 Обим испоруке 
Испоруку опреме и материјала који су предмет овог тендера треба предвидети у следећем 
обиму: 
 
2.1.1 Управна зграда ЕД „ Југоисток“ д.о.о. Ниш 
У оквиру управне зграде постоји систем видео надзора са неких десетак видео камера и 
дигиталним рекордером/сервером са приказом слике у реалном времену и снимањем на 
хард диск. Овај систем је неоходно проширити са додатних 17 камера које ће претежно бити 
монтиране у унутрашњости објекта. Систем је неопходно оспособити за могућност праћења 
слике са појединих камера у реалном времену на рачунарима који се налазе у оквиру 
постојеће пословне мреже. 
 
2.1.2ТС 110/10 Ледена стена 
У овој ТС потребно је формирати систем видео надзора уградњом дигиталног снимача, 
сервера за снимање слике и дистрибуцију до захтеваног центра у реалном времену, као и 
испоруку и уградњу 5 камера за праћење дешавања у самој ТС. 
 
2.1.3ТС 110/10 Ниш 10 
У овој ТС потребно је формирати систем видео надзора уградњом дигиталног снимача, 
сервера за снимање слике и дистрибуцију до захтеваног центра у реалном времену, као и 
испоруку и уградњу 6 камера за праћење дешавања у самој ТС. 
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2.1.4ТС 110/10 Ниш 5 
У овој ТС потребно је формирати систем видео надзора уградњом дигиталног снимача, 
сервера за снимање слике и дистрибуцију до захтеваног центра у реалном времену, као и 
испоруку и уградњу 7 камера за праћење дешавања у самој ТС. 
 
 
2.1.5ТС 35/10 Ратко Павловић 
У овој ТС потребно је формирати систем видео надзора уградњом дигиталног снимача, 
сервера за снимање слике и дистрибуцију до захтеваног центра у реалном времену, као и 
испоруку и уградњу 5 камера за праћење дешавања у самој ТС. 
 
 
2.1.6ТС 35/10 Ћеле кула 
У овој ТС потребно је формирати систем видео надзора уградњом дигиталног снимача, 
сервера за снимање слике и дистрибуцију до захтеваног центра у реалном времену, као и 
испоруку и уградњу 7 камера за праћење дешавања у самој ТС. 
 
 
2.1.7ТС 35/10 Медошевац 
У овој ТС потребно је формирати систем видео надзора уградњом дигиталног снимача, 
сервера за снимање слике и дистрибуцију до захтеваног центра у реалном времену, као и 
испоруку и уградњу 4 камера за праћење дешавања у самој ТС. 
 
 
2.1.8ТС Ниш центар 2 
Уградња опреме за обједињавање оптичких преносних путева и прослеђивање везе према 
управној згради 
 
 
НАПОМЕНА: 
Од понуђача се очекује да предвиди испоруку основних корисничких упутстава неопходних 
за функционално тестирање и основни рад са нуђеним уређајима. При томе, у оквиру своје 
понуде треба да достави по један примерак корисничких упутстава урађених на српском 
језику у електронској и/или писаној форми.  
 
Приликом попуњавања понуде потребно је на одговарајућим позицијама у обрасцу 
структуре цена у колони 2, прецизно дефинисати који се тип уређаја нуди, што подразумева 
дефинисање пуне каталошке ознаке за сваки од нуђених уређаја. Поред тога, у прилогу 
понуде, обавезно доставити детаљан каталошки материјал из кога се могу сагледати 
приказане техничке карактеристике нуђених уређаја и испуњење минималног захтева 
предвиђених међународним стандардима за наведену врсту добара. 
 
2.2 Монтажа опреме 
Монтажа опреме у управној згради изводиће се искључиво после завршетка радног времена 
као и суботом и недељом. Сви радови који се изводе морају се на крају дана прекинути и 
све вратити на своје место како би се избегле опасности за раднике и посетиоце у оквиру 
радног времена. Монтажа опреме по ТС изводила би се искључиво у договору и уз 
присуство овлашћених лица наручиоца. Како ће се део радова у постројењу одвијати уз 
присуство напона у самој ТС то је потребно да извршиоци пре почетка радова буду 
оспособљени за рад у близини напона. Лицима која се у близини напона не осећају 
сигурним биће забрањен рад и иста ће морати да се замене лицима која су оспособљена и 
стручна за извођење потребних радова на наведеном објекту. За делове постројења за која 
је у договору са наручиоцем потребно искључење подносиће се на прописаном обрасцу и 
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поступку одговарајући захтев за искључење. Тек након добијања дозволе за искључење, 
спроведеног искључења и обезбеђења места рада приступиће се наставку рада. 
 
2.3Општи захтеви 
Сви системи видео надзора и одговарајућих преносних путева морају бити у складу са 
релевантним деловима задњих (актуелним) издањима стандарда СРПС ЕН. Опрема која се 
уграђује мора бити међусобно компатибилна и лако замењива. Кућишта која се уграђују за 
камере морају бити осигурана од продора прашине и влаге према захтеваном стандарду. 
Обавеза понуђача је да у складу са постављеним техничким захтевима, уз уважавање 
параметара дефинисаних техничком документацијом за опрему коју нуди, а на бази његовог 
досадашњег знања и искуства да предлог оптималног решења за предметни систем видео 
надзора. 
Систем видео надзора мора да ради поуздано и у условима електромагнетног зрачења које 
је присутно у трансформаторским станицама. Камере и дигитални снимачморају бити имуни 
на електромагнетне сметње ефикасном заштитом кућишта уређаја и избором квалитетних 
компонената. Све компоненте морају бити испитане по IEC стандардима, а испоручилац 
опреме је обавезан да уз понуду достави материјал из кога се може утврдити испуњеност 
наведених захтева из стандарда.  
Све камере и припадајући уређаји који се испоручују за формирање система надзора у ТС 
напајају се помоћним напоном 110V DC, преко посебног струјног круга.Нестанак напајања у 
систему не сме да проузрокује губитак података за конфигурацију система и архивских 
података.  
 
2.3.1 Локалне функционалности 
На сваком снимачу/серверу мора постојати могућност инсталирања одговарајућег монитора 
и тастатуре. Сваки снимач мора имати могућност изласка на TCP/IP мрежу. На самом 
панелу уређаја морају постојати тастери за локално командовање уређајем у недостатку 
екстерне тастатуре. Сви уређаји морају имати најмање један лед за индикацију рада. 
 
2.3.2 Ожичење у ТС 
Везе заштитних уређаја остварују се преко прикључних стезаљки на које су доведене везе 
са примарном опремом у ћелији и морају задовољити све захтеве у погледу квалитета и 
поузданости.  
 
Све прикључне стезаљке (клеме) се монтирају на стандардне ДИН шине, међусобно 
организоване по логичким целинама, тако да се једна логичка целина од друге раздваја 
преградим елементима предвиђеним за монтажу на ДИН шину (раздвајање вршити за сваки 
од потенцијала понаособ), као и међусобним физичким раздвајањем. Сваки од клемарника 
почиње одговарајућом ознаком која се такође монтира на ДИН шину. 
Није дозвољено везивање више од једног проводника у исти прикључак на клеми. 
Крајеви свих проводника, морају бити адекватно обрађени и на њима постављене 
„игличасте“ завршнице („папучице“), које се учвршћују пресовањем. При томе, пресовање 
мора бити рађено алатом који омогућава поуздан спој, тј, потребно је користити алате који 
омогућавају минимално четвороугаоно пресовање. 
Крајеви проводника и поједине клеме морају бити адекватно обележени, сходно намени коју 
имају. 
На свим местима где се проводници полажу преко или на механички покретним деловима 
или кроз преграде између појединих одељака, предвидети провлачење проводника кроз 
одговарајућа флексибилна црева ради остваривања адекватне механичке заштите. 
 
Уз обавезно консултовање (у писаном облику) надлежних лица испред наручиоца, могуће је 
понудити и друга решења, од оних која су описана у наредним поглављима. При томе, 
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потенцијална алтернативна решења не смеју да умањују ниво функционалности, 
поузданости и безбедности који је остварен описаним предлогом. 
 
Код планирањаи пројектовања водити рачуна о бојама коришћених проводника. 
Све проводнике који се користе за ожичење унутар НН ормана увлачити искључиво са 
горње стране, а проводнике и каблове који иду ван ормана са доње стране клемарника. 
Ознаке уређаја и проводника формирати према IEC 61082-2, уз коришћење хоризонталног 
типа ознаке. Приликом, формирања ознака водити рачуна о постојећим клемама и 
ознакама. Сходно томе, наставити логику означавања која је примењена у постројењу. 
 
Ознака треба да садржи: 

- ознаку поља где иде или где се налази уређај на коме се везује  дати проводник, 
- ознаку самог уређаја (редни број уређаја и ознаку његове функције), и 
- ознаку клеме на уређају. 

 
Пример комплетне ознаке проводника: = K3+1K3-X1:10 . Овим се означава проводник који, 
долази из поља (feeder) =K3, са релеја +1K3 из клемарника –X1, клема 10. 
 
Могу се користити следећи типови ознака: 

- пластичне ознаке са уметнутим папиром имуним на влагу и сунчево зрачење (у 
случају ове ознаке потребно је обезбедити адекватну заштиту ознаке), 

- пластичним цревима и плочицама са термо-уписаним ознакама, 
- остале ознаке имуне на корозију, влагу и светлост, под условом да имају белу (могуће 

користити и друге светлије боје) позадину са црним словима (у овом случају потребно 
је тражити сагласност наручиоца). 

Све ознаке морају бити причвршћене тако да не могу да спадну приликом манипулисања 
(померања, вађења из клеме и сл.) проводницима или уређајима. 
 
2.4. ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ ЗА АКТИВНУ МРЕЖНУ ОПРЕМУ - SWITCH 
Напон напајања активне мрежне опреме је са 110 V DC. Могуће је предвидети и опрему, која 
се напаја нижим једносмерним напоном, при чему је обавеза понуђача и испорука 
исправљача 110 V DC на потребан напон напајања уређаја. 
 
Активна мрежна опрема која ће да се користи за реализацију система видео надзора у ТС, 
треба да испуњава следеће захтеве и функционалности: 

• Минимум 4 RJ45 порта у орману за смештај опреме видео надзора.  
• LED индикацију исправног рада,  

 
 

2.5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 
Обавеза Понуђача је да на основу знања, искуства, анализе захтева ове тендерске 
документације, увида у ситуацију на објекту и својих кадровских и техничких капацитета 
предвиди израду најмање два предлога за динамички план реализације посла. Коначни 
динамички план реализације посла биће усаглашен у периоду увођења у посао. 
 
У оквиру понуде потребно је предвидети конфигурацију, функционално тестирање и 
пуштање у рад свих уређаја за систем видео надзора као и свих осталих елемената. 
 
Понуђачу је дозвољено да монтажу предвиди преко префабрикованих (унапред 
припремљених) елемената који би се евентуално монтирали на релејном сталку или у 
ормарићу. 
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Било какво одступање од задатих услова, могуће се спровести само уз претходно 
консултовање овлашћених лица испред наручиоца посла, уз услов да дато одступање не 
нарушава битније дефинисане тендерске услове. 
 
2.6. СОФТВЕР И АЛАТИ 
 
У оквиру понуде потребно је предвидети и испоруку  опреме и софтверских алата 
неопходних за даљу експлоатацију нуђених уређаја. Понуда треба да обухвати следеће: 

� Софтвери неопходни за конфигурисање, подешавање, испитивање, тестирање, 
комуникацију свих елемената система… ..................................... 1 комплет. 

� Прикључни каблови и сва остала додатна опрема неопходна за конфигурацију и 
параметризацију система видео надзора. ................................... 1 комплет. 

У случају да нуђени уређаји могу да се конфигуришу и параметрирају са неким од 
бесплатних софтвера и да се за конкретан случај не захтева засебна (појединачна) 
лиценца, у одговарајућа поља уписати 0 динара. 
 
2.7. ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

У склопу овог поглавља, ће бити дефинисани и основни амбијентални и погонски услови, 
као и детаљније техничке карактеристике које мора задовољавати сваки комад опреме 
који се нуди, осим уколико за дати уређај не постоје додатни критеријуми.  
 
 
2.7.1. АМБИЈЕНТАЛНИ УСЛОВИ 
 
Минимални амбијентални и радни услови које треба да задовољава опрема која се 
испоручује и монтира су: 

a) Надморска висина     : ≤ 1000 м.н.в. 

b) Температура амбијента (температура ваздуха): 
 

радна температура (класа 3К5 према IEC 60271-3-3) 
- максимална температура     : + 45 oC 
- минимална температура    : - 25 oC 
 

температура транспорта (класа 2К3 према IEC 60271-3-2) 
- максимална дневна просечна температура : +70 oC 
- Минимална температура унутар постројења : - 25 oC 
 

температура складиштења (класа 1К3 према IEC 60271-3-1) 
- максимална дневна просечна температура : +70 oC 
- Минимална температура унутар постројења : - 25 oC 

c) Механички услови: 
 

- радна:    класа I према SRPS EN 60255-21-1 
- у току транспорта:  класа I према SRPS EN 60255-21-2 
- код складиштења:  класа I према SRPS EN 60255-21-3 

d) Влажност ваздуха 
- Средња вредност релативне влажности ваздуха, мерена за период од 24 сата не 
прелази 93%. 
- Средња вредност притиска испарења, мерена за период од 24 сата не прелази 22 
mbar. 
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- Средња вредност релативне влажности ваздуха, посматрано за период од једног 
месеца не прелази 90 %. 
У оваквим условима постројење планирати тако да повремено долази до појаве 
кондензације 

 
 
2.7.2. НАПАЈАЊЕ УРЕЂАЈА И ПОМОЋНО НАПАЈАЊЕ 
 
Напајање уређаја који су предмет ове јавне набавке предвидети коришћењем напона са 
основне акумулаторске батерије. 

 
Нуђени уређаји морају бити предвиђени да могу да се напајају системом помоћног напона 
са следећим карактеристикама: 
 
Табела 1.Захтеви за услове напајања уређаја 

Једносмерни напон номиналне вредности (DC) V  110  

подносива таласност DC напона (фактор таласности) %Vn  ≥ 12  

дозвољени радни опсег напона напајања V DC 0.8  ≤ U ≤ 1.2 Un 

Имуност на електромагнетне сметње Према  
IEC 60255-26 

максимално време трајања пропада напона напајања 
које не утиче на рад уређаја. msec ≥  40 

 
2.7.3 Активна мрежна опрема 

 
Табела 2.-  Активна мрежна опрема - Switch 

ДЕО ОПИС ЈЕД. 
МЕРЕ ЗАХТЕВИ 

ОПШТИ ЗАХТЕВИ 

1.   

2.  Напајање 110 V DC или нижи са одговарајућим напајањем 

3.   

4.   RJ45 порт у орману за СДУ ком. ≥ 4 

5.  LED индикацијa исправног рада 

6.  Излазни контакт за индикацију рада уређаја 

7.  Пасивно хлађење 

 
2.7.4 Документација и цртежи 
 
Понуђач (извођач радова) се обавезује да ће наручиоцу посла (лицу овлашћеном испред ЕД 
Југоисток) доставити један оригинал и пет копија, Пројекта изведеног стања којим ће бити 
обухваћена следећа документација: 

• Монтажне шеме. Обавеза понуђача је да у пројектну документацију уврсти, разради и 
достави наручиоцу електромонтажне шеме. Монтажне шеме треба да садрже и 
техничке цртеже свих карактеристичних детаља значајних за монтажу опреме. 
Цртежи детаља треба да садрже све информације релевантне за евентуалну 
накнадну израду и/или монтажу конкретног елемента. 
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• Шеме деловања и шеме везивања. Обавеза понуђача је да у оквиру пројектне 
документације изради шеме везивања и шеме деловања за: систем видео надзора, 
расплет једносмерних помоћних напона, расплет наизменичних помоћних напона и 
расплет инсталација противпожарне и противпровалне инсталације. Шеме морају 
бити у потпуности урађене према техничкој спецификацији датој у оквиру овог 
тендерског материјала. Приликом израда шема водити рачуна о једнозначности 
адресирања уређаја, потенцијала, клема и сл. У оквиру овога водити рачуна да се 
поред ознака (бројеви и слова) врши и „кодирање“ проводника према боји и типу 
проводника који се користе за поједине потенцијале (информација која треба да се 
нађе у шемама везивања). Понуђач се обавезује да ће пре физичке израде 
побројаних инсталација затражити писану сагласност наручиоца посла, као и да ће са 
реализацијом посла кренути тек када се отклоне све евентуалне примедбе које се 
буду ставиле на документацију за коју се тражи сагласност. 

• Упутства за монтажу, испитивање и одржавање. Понуђач се обавезује да ће поред 
стандардне техничке документације, наручиоцу доставити и осталу техничку 
документацију неопходну за коректну монтажу/демонтажу, израду и функционално 
испитивање појединих карактеристичних комада опреме. Минимум документације коју 
треба предвидети у оквиру ове позиције је следећи: 
- општи опис функционалности опреме, 
- упутства за манипулацију, 
- упутства за одржавање, испитивање и монтажу, 
- процедуре, обим и учестаност спровођења редовних периодичних прегледа за сву 
опрему у целини и понаособ за карактеристичне елементе (раставна и расклопна 
опрема, уређаји из алармних система и сл.) 

Сва документација и опрема мора минимално задовољавати нормативе постављене 
релевантним SRPS и IEC стандардима.  

Планирати да се документација достави и у папирном и у електронском облику. При томе, 
најмање један електронски примерак пројекта мора бити испоручен у *.zw1, *.dwg или 
*.dxf  формату који ће омогућавати накнадне исправке и допуне. 
 
 
2.7.5. Рок пост-продајног сервисирања и обезбеђења резервних делова 
 
Обавеза понуђача је да обезбеди подршку и/или посредовање у отклањању кварова, од 
стране овлашћених сервиса, на опреми за сво време трајања постгарантног одржавања. 
 
Обавеза понуђача је да обезбеди резерву и/или производњу резервних делова за продату 
опрему у наредних 5 година, рачунато од дана истека гарантног рока. 
 
2.7.6. Додатне услуге 
 
У оквиру своје понуде, поред осталог понуђач треба да уврсти и: 
Основну обуку за параметрирање и одржавање нуђених уређаја за 2 (двоје) запослених на 
објекту у току извођења радова. Подразумева се упознавање запослених са основама 
коришћења софтверских алата и оперативног управљачког панела на снимачу, ради 
прегледа догађаја. 
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2.7.7.  Потребан обим добара и услуга 
 
Опрема и услуге које су предмет јавне набавке треба предвидети у следећем обиму: 
 

Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

Управна зграда комп.  

1.  

16-канални дигитални снимач/сервер са компресијом слике 
H.264 и брзином снимања у свим резолуцијама 
IF/2CIF/4CIF/WD1@25fps  по каналу у реалном времену. 
Уређај мора да има и два порта USB2.0 port x 2, за 
архивирање на USB меморију, хард дискили резач HDD / 
DVD-RW; 1 аудио излаз; место за минимум 1хSATA HDD 
капацитета до 4 Tb; Видео излазе: HDMI, VGA, BNC, RS485 
за управљање PTZ камерама, два независна видео stream-
a (DUAL STREAM), регулација протока кроз мрежу за сваки 
канал посебно, омогућен надзор путем мобилног телефона 
(ANDROID, iOS), CMS software, управљање путем миша, 
постојање даљинске команде или управљање даљински 
преко мреже, Мени мора бити графички, Уз уређај се 
испоручује и  HDD SATA3 7200 2TB са 64MB и гаранцијом 
на диск од мин 2 godine 

ком. 1 

2.  
Камера 1/3'' CCD, 700 TVL, куполна камера, високе 
резолуције са фиксним објективом мин 3,6 mm, 3D-DNR, D-
WDR, F-DNR, DIS, Smart D-ZOOM, Smart IR, 0,00001 Lux 

ком. 17 

3.  

Рутер карактеристика PoE 150Mb/s са бежичним firewall-ом  
2.4GHz, са једним 1 x WAN  и четри 4 x LAN, eXtended 
Range (већи домет) Atheros čip 100mW (20dBm), са 
модовима AP Router/ Client(WISP)/ WDS ripiter, QoS, QSS, 
RP-SMA  и антеном од 5dBi 

ком. 1 

4.  Напајање за камере, адаптер100-220Vac/12VDC-5A ком. 4 

5.  Инсталациони каблови RG59+2x0.75 m. 850 

6.  
Ситни потрошни материјал: конектори BNC, конектори DC, 
разводне кутије за спајање камера, кабловске каналице, 
гибљиве цеви, типлови, везице,... 

пауш. 1 

7.  

PC рачунар следећих карактеристика, CPU LGA1155 Intel® 
Core™ i5-3350P,3.1GHz BOX 22nm, одговарајућом 
матичном плочом са могућношћу проширења  PCIe/DDR3/ 
SATA3/GLAN/7.1, Меморија DIMM DDR3 2x2GB 1600MHz, 
са хард диском HDD SATA3 7200 1TB,  64MB са 5 година 
гаранције, резачем  DVD+/-RW  SATA,графичком картом 
сличних карактеристика као GeForce GT610 MSI 
1GB,/DDR3/HDMI/DVI/VGA/ 64bit/N610-1GD3H/LP, црним 
кућиштем и напајањем од мин 500W,са бежичном 
тастатуром и мишем 

ком. 1 

8.  Монитор дијагонале веће од 23"  сличан Samsung 
S23B350TS LED PLS, Full HD 1920x1080 5ms HDMI ком. 2 

 Монтажа опреме за видео надзор   

9.  

Инсталација и повезивање DVR-a, монтажа HDD, 
форматирање и параметрирање HDD, подешавање 
софтвера за сваку камеру посебно, подешавање мрежних 
параметара, ... 

ком. 1 
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Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

10.  
Монтажа камера на зиду, плафону са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду... 

ком. 1 

11.  Програмирање рутера,... ком. 1 

12.  Инсталација софтвера на клијент рачунарима ком. 3 

13.  Испитивање пре пуштања у рад... ком. 1 

 
Опремање у ТС 

Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

ТС Ниш 10 комп.  

1.  

8-канални дигитални снимач/сервер са компресијом слике 
H.264 и брзином снимања у свим резолуцијама 
IF/2CIF/4CIF/WD1@25fps  по каналу у реалном времену. 
Уређај мора да има и два порта USB2.0 port x 2, за 
архивирање на USB меморију, хард дискили резач HDD / 
DVD-RW; 1 аудио излаз; место за минимум 1хSATA HDD 
капацитета до 4 Tb; Видео излазе: HDMI, VGA, BNC, RS485 
за управљање PTZ камерама, два независна видео stream-
a (DUAL STREAM), регулација протока кроз мрежу за сваки 
канал посебно, омогућен надзор путем мобилног телефона 
(ANDROID, iOS), CMS software, управљање путем миша, 
постојање даљинске команде или управљање даљински 
преко мреже, Мени мора бити графички, Уз уређај се 
испоручује и  HDD SATA3 7200 1TB са 64MB и гаранцијом 
на диск од мин 2 godine 

ком. 1 

2.  

Камера отпорна на влагу у кућишту, IP65, 1/3"CCD, са  700 
ТV линија и осетљивошћу 0.001Lux/F2.0, уграђеним 
вариофокалним објективом 4~9mm уз могућност 
подешавања са спољње стране камере.У камери морају 
бити уграђене најмање 42 IR диоде домета до 40 m, и 
видљивим менијем на екрану (OSD), AGC, BLC, са 
напајањем на 12Vdc, и максималном струјом од 600mA 

ком. 4 

3.  

Вандалноотпорна куполна камера која може снимати и 
дању и ноћу са чипом CCD+Effio-Е DSP, камера мора 
имати најмање 36 IR диоде домета до 30 m, са мин 700 ТV 
линија.У камери мора бити уграђен вариофокални објектив 
4~9 mm са могућношћу подешавања са спољне стране и 
осетљивости од 0.001Lux/F2.0.Мени мора бити видљив на 
екрану (OSD), DNR, AWB, BLC за спољњу монтажу и 
заштитом од продора влаге и прашине (IP66). Сопствена 
потрошња 12Vdc/ макс. 400 mA 

ком. 2 

4.  
Медија конвертор оптика на TCP/IP за сингл модно влакно 
домета до 20 km са припадајућим прибором (patchcord-ови) 
и SC конекторима 

ком. 2 

5.  Напајање за камере, адаптер100-220Vac/12VDC-5A ком. 2 

6.  Инсталациони каблови RG59+2x0.75 m. 380 

 Монтажа опреме за видео надзор   

7.  

Инсталација и повезивање DVR-a, монтажа HDD, 
форматирање и параметрирање HDD, подешавање 
софтвера за сваку камеру посебно, подешавање мрежних 
параметара, ... 

ком. 1 
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Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

8.  
Монтажа спољних камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду, са радом у близини напона... 

ком. 4 

9.  
Монтажа унутрашњих камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду и поља... 

ком. 2 

10.  Монтажа и повезивање напајања ком. 2 

11.  Монтажа сплајсовањем оптичког кабла ком. 2 

12.  Испитивање пре пуштања у рад... ком. 1 

 
Опремање у ТС 

Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

ТС Ниш 5 комп.  

1.  

8-канални дигитални снимач/сервер са компресијом слике 
H.264 и брзином снимања у свим резолуцијама 
IF/2CIF/4CIF/WD1@25fps  по каналу у реалном времену. 
Уређај мора да има и два порта USB2.0 port x 2, за 
архивирање на USB меморију, хард дискили резач HDD / 
DVD-RW; 1 аудио излаз; место за минимум 1хSATA HDD 
капацитета до 4 Tb; Видео излазе: HDMI, VGA, BNC, RS485 
за управљање PTZ камерама, два независна видео stream-
a (DUAL STREAM), регулација протока кроз мрежу за сваки 
канал посебно, омогућен надзор путем мобилног телефона 
(ANDROID, iOS), CMS software, управљање путем миша, 
постојање даљинске команде или управљање даљински 
преко мреже, Мени мора бити графички, Уз уређај се 
испоручује и  HDD SATA3 7200 1TB са 64MB и гаранцијом 
на диск од мин 2 godine 

ком. 1 

2.  

Камера отпорна на влагу у кућишту, IP65, 1/3"CCD, са  700 
ТV линија и осетљивошћу 0.001Lux/F2.0, уграђеним 
вариофокалним објективом 4~9mm уз могућност 
подешавања са спољње стране камере.У камери морају 
бити уграђене најмање 42 IR диоде домета до 40 m, и 
видљивим менијем на екрану (OSD), AGC, BLC, са 
напајањем на 12Vdc, и максималном струјом од 600mA 

ком. 5 

3.  

Вандалноотпорна куполна камера која може снимати и 
дању и ноћу са чипом CCD+Effio-Е DSP, камера мора 
имати најмање 36 IR диоде домета до 30 m, са мин 700 ТV 
линија.У камери мора бити уграђен вариофокални објектив 
4~9 mm са могућношћу подешавања са спољне стране и 
осетљивости од 0.001Lux/F2.0.Мени мора бити видљив на 
екрану (OSD), DNR, AWB, BLC за спољњу монтажу и 
заштитом од продора влаге и прашине (IP66). Сопствена 
потрошња 12Vdc/ макс. 400 mA 

ком. 2 

4.  
Медија конвертор оптика на TCP/IP за сингл модно влакно 
домета до 20 km са припадајућим прибором (patchcord-ови) 
и SC конекторима 

ком. 2 

5.  Напајање за камере, адаптер100-220Vac/12VDC-5A ком. 2 

6.  Инсталациони каблови RG59+2x0.75 m. 380 

 Монтажа опреме за видео надзор   
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Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

7.  

Инсталација и повезивање DVR-a, монтажа HDD, 
форматирање и параметрирање HDD, подешавање 
софтвера за сваку камеру посебно, подешавање мрежних 
параметара, ... 

ком. 1 

8.  
Монтажа спољних камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду, са радом у близини напона... 

ком. 5 

9.  
Монтажа унутрашњих камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду и поља... 

ком. 2 

10.  Монтажа и повезивање напајања ком. 2 

11.  Монтажа сплајсовањем оптичког кабла ком. 2 

12.  Испитивање пре пуштања у рад... ком. 1 

 
Опремање у ТС 

Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

ТС Ниш 8 комп.  

1.  

8-канални дигитални снимач/сервер са компресијом слике 
H.264 и брзином снимања у свим резолуцијама 
IF/2CIF/4CIF/WD1@25fps  по каналу у реалном времену. 
Уређај мора да има и два порта USB2.0 port x 2, за 
архивирање на USB меморију, хард дискили резач HDD / 
DVD-RW; 1 аудио излаз; место за минимум 1хSATA HDD 
капацитета до 4 Tb; Видео излазе: HDMI, VGA, BNC, RS485 
за управљање PTZ камерама, два независна видео stream-
a (DUAL STREAM), регулација протока кроз мрежу за сваки 
канал посебно, омогућен надзор путем мобилног телефона 
(ANDROID, iOS), CMS software, управљање путем миша, 
постојање даљинске команде или управљање даљински 
преко мреже, Мени мора бити графички, Уз уређај се 
испоручује и  HDD SATA3 7200 1TB са 64MB и гаранцијом 
на диск од мин 2 godine 

ком. 1 

2.  

Камера отпорна на влагу у кућишту, IP65, 1/3"CCD, са  700 
ТV линија и осетљивошћу 0.001Lux/F2.0, уграђеним 
вариофокалним објективом 4~9mm уз могућност 
подешавања са спољње стране камере.У камери морају 
бити уграђене најмање 42 IR диоде домета до 40 m, и 
видљивим менијем на екрану (OSD), AGC, BLC, са 
напајањем на 12Vdc, и максималном струјом од 600mA 

ком. 3 

3.  

Вандалноотпорна куполна камера која може снимати и 
дању и ноћу са чипом CCD+Effio-Е DSP, камера мора 
имати најмање 36 IR диоде домета до 30 m, са мин 700 ТV 
линија.У камери мора бити уграђен вариофокални објектив 
4~9 mm са могућношћу подешавања са спољне стране и 
осетљивости од 0.001Lux/F2.0.Мени мора бити видљив на 
екрану (OSD), DNR, AWB, BLC за спољњу монтажу и 
заштитом од продора влаге и прашине (IP66). Сопствена 
потрошња 12Vdc/ макс. 400 mA 

ком. 2 

4.  
Медија конвертор оптика на TCP/IP за сингл модно влакно 
домета до 20 km са припадајућим прибором (patchcord-ови) 
и SC конекторима 

ком. 2 

5.  Напајање за камере, адаптер100-220Vac/12VDC-5A ком. 2 
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Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

6.  Инсталациони каблови RG59+2x0.75 m. 300 

 Монтажа опреме за видео надзор   

7.  

Инсталација и повезивање DVR-a, монтажа HDD, 
форматирање и параметрирање HDD, подешавање 
софтвера за сваку камеру посебно, подешавање мрежних 
параметара, ... 

ком. 1 

8.  
Монтажа спољних камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду, са радом у близини напона... 

ком. 3 

9.  
Монтажа унутрашњих камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду и поља... 

ком. 2 

10.  Монтажа и повезивање напајања ком. 2 

11.  Монтажа сплајсовањем оптичког кабла ком. 2 

12.  Испитивање пре пуштања у рад... ком. 1 

 
 
Опремање у ТС 

Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

ТС Ратко Павловић комп.  

1.  

8-канални дигитални снимач/сервер са компресијом слике 
H.264 и брзином снимања у свим резолуцијама 
IF/2CIF/4CIF/WD1@25fps  по каналу у реалном времену. 
Уређај мора да има и два порта USB2.0 port x 2, за 
архивирање на USB меморију, хард дискили резач HDD / 
DVD-RW; 1 аудио излаз; место за минимум 1хSATA HDD 
капацитета до 4 Tb; Видео излазе: HDMI, VGA, BNC, RS485 
за управљање PTZ камерама, два независна видео stream-
a (DUAL STREAM), регулација протока кроз мрежу за сваки 
канал посебно, омогућен надзор путем мобилног телефона 
(ANDROID, iOS), CMS software, управљање путем миша, 
постојање даљинске команде или управљање даљински 
преко мреже, Мени мора бити графички, Уз уређај се 
испоручује и  HDD SATA3 7200 1TB са 64MB и гаранцијом 
на диск од мин 2 godine 

ком. 1 

2.  

Камера отпорна на влагу у кућишту, IP65, 1/3"CCD, са  700 
ТV линија и осетљивошћу 0.001Lux/F2.0, уграђеним 
вариофокалним објективом 4~9mm уз могућност 
подешавања са спољње стране камере.У камери морају 
бити уграђене најмање 42 IR диоде домета до 40 m, и 
видљивим менијем на екрану (OSD), AGC, BLC, са 
напајањем на 12Vdc, и максималном струјом од 600mA 

ком. 3 

3.  

Вандалноотпорна куполна камера која може снимати и 
дању и ноћу са чипом CCD+Effio-Е DSP, камера мора 
имати најмање 36 IR диоде домета до 30 m, са мин 700 ТV 
линија.У камери мора бити уграђен вариофокални објектив 
4~9 mm са могућношћу подешавања са спољне стране и 
осетљивости од 0.001Lux/F2.0.Мени мора бити видљив на 
екрану (OSD), DNR, AWB, BLC за спољњу монтажу и 
заштитом од продора влаге и прашине (IP66). Сопствена 
потрошња 12Vdc/ макс. 400 mA 

ком. 2 
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Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

4.  
Медија конвертор оптика на TCP/IP за сингл модно влакно 
домета до 20 km са припадајућим прибором (patchcord-ови) 
и SC конекторима 

ком. 2 

5.  Напајање за камере, адаптер100-220Vac/12VDC-5A ком. 2 

6.  Инсталациони каблови RG59+2x0.75 m. 300 

 Монтажа опреме за видео надзор   

7.  

Инсталација и повезивање DVR-a, монтажа HDD, 
форматирање и параметрирање HDD, подешавање 
софтвера за сваку камеру посебно, подешавање мрежних 
параметара, ... 

ком. 1 

8.  
Монтажа спољних камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду, са радом у близини напона... 

ком. 3 

9.  
Монтажа унутрашњих камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду и поља... 

ком. 2 

10.  Монтажа и повезивање напајања ком. 2 

11.  Монтажа сплајсовањем оптичког кабла ком. 2 

12.  Испитивање пре пуштања у рад... ком. 1 

 
Опремање у ТС 

Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

ТС Ћеле кула комп.  

1.  

8-канални дигитални снимач/сервер са компресијом слике 
H.264 и брзином снимања у свим резолуцијама 
IF/2CIF/4CIF/WD1@25fps  по каналу у реалном времену. 
Уређај мора да има и два порта USB2.0 port x 2, за 
архивирање на USB меморију, хард дискили резач HDD / 
DVD-RW; 1 аудио излаз; место за минимум 1хSATA HDD 
капацитета до 4 Tb; Видео излазе: HDMI, VGA, BNC, RS485 
за управљање PTZ камерама, два независна видео stream-
a (DUAL STREAM), регулација протока кроз мрежу за сваки 
канал посебно, омогућен надзор путем мобилног телефона 
(ANDROID, iOS), CMS software, управљање путем миша, 
постојање даљинске команде или управљање даљински 
преко мреже, Мени мора бити графички, Уз уређај се 
испоручује и  HDD SATA3 7200 1TB са 64MB и гаранцијом 
на диск од мин 2 godine 

ком. 1 

2.  

Камера отпорна на влагу у кућишту, IP65, 1/3"CCD, са  700 
ТV линија и осетљивошћу 0.001Lux/F2.0, уграђеним 
вариофокалним објективом 4~9mm уз могућност 
подешавања са спољње стране камере.У камери морају 
бити уграђене најмање 42 IR диоде домета до 40 m, и 
видљивим менијем на екрану (OSD), AGC, BLC, са 
напајањем на 12Vdc, и максималном струјом од 600mA 

ком. 4 
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Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

3.  

Вандалноотпорна куполна камера која може снимати и 
дању и ноћу са чипом CCD+Effio-Е DSP, камера мора 
имати најмање 36 IR диоде домета до 30 m, са мин 700 ТV 
линија.У камери мора бити уграђен вариофокални објектив 
4~9 mm са могућношћу подешавања са спољне стране и 
осетљивости од 0.001Lux/F2.0.Мени мора бити видљив на 
екрану (OSD), DNR, AWB, BLC за спољњу монтажу и 
заштитом од продора влаге и прашине (IP66). Сопствена 
потрошња 12Vdc/ макс. 400 mA 

ком. 3 

4.  
Медија конвертор оптика на TCP/IP за сингл модно влакно 
домета до 20 km са припадајућим прибором (patchcord-ови) 
и SC конекторима 

ком. 2 

5.  Напајање за камере, адаптер100-220Vac/12VDC-5A ком. 2 

6.  Инсталациони каблови RG59+2x0.75 m. 420 

 Монтажа опреме за видео надзор   

7.  

Инсталација и повезивање DVR-a, монтажа HDD, 
форматирање и параметрирање HDD, подешавање 
софтвера за сваку камеру посебно, подешавање мрежних 
параметара, ... 

ком. 1 

8.  
Монтажа спољних камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду, са радом у близини напона... 

ком. 4 

9.  
Монтажа унутрашњих камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду и поља... 

ком. 3 

10.  Монтажа и повезивање напајања ком. 2 

11.  Монтажа сплајсовањем оптичког кабла ком. 2 

12.  Испитивање пре пуштања у рад... ком. 1 

 
 
Опремање у ТС 

Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

ТС Медошевац комп.  

1.  

8-канални дигитални снимач/сервер са компресијом слике 
H.264 и брзином снимања у свим резолуцијама 
IF/2CIF/4CIF/WD1@25fps  по каналу у реалном времену. 
Уређај мора да има и два порта USB2.0 port x 2, за 
архивирање на USB меморију, хард дискили резач HDD / 
DVD-RW; 1 аудио излаз; место за минимум 1хSATA HDD 
капацитета до 4 Tb; Видео излазе: HDMI, VGA, BNC, RS485 
за управљање PTZ камерама, два независна видео stream-
a (DUAL STREAM), регулација протока кроз мрежу за сваки 
канал посебно, омогућен надзор путем мобилног телефона 
(ANDROID, iOS), CMS software, управљање путем миша, 
постојање даљинске команде или управљање даљински 
преко мреже, Мени мора бити графички, Уз уређај се 
испоручује и  HDD SATA3 7200 1TB са 64MB и гаранцијом 
на диск од мин 2 godine 

ком. 1 
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Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

2.  

Камера отпорна на влагу у кућишту, IP65, 1/3"CCD, са  700 
ТV линија и осетљивошћу 0.001Lux/F2.0, уграђеним 
вариофокалним објективом 4~9mm уз могућност 
подешавања са спољње стране камере.У камери морају 
бити уграђене најмање 42 IR диоде домета до 40 m, и 
видљивим менијем на екрану (OSD), AGC, BLC, са 
напајањем на 12Vdc, и максималном струјом од 600mA 

ком. 3 

3.  

Вандалноотпорна куполна камера која може снимати и 
дању и ноћу са чипом CCD+Effio-Е DSP, камера мора 
имати најмање 36 IR диоде домета до 30 m, са мин 700 ТV 
линија.У камери мора бити уграђен вариофокални објектив 
4~9 mm са могућношћу подешавања са спољне стране и 
осетљивости од 0.001Lux/F2.0.Мени мора бити видљив на 
екрану (OSD), DNR, AWB, BLC за спољњу монтажу и 
заштитом од продора влаге и прашине (IP66). Сопствена 
потрошња 12Vdc/ макс. 400 mA 

ком. 1 

4.  Ваерлес рутер, 5 GHz 802.11a/n, 1.25 W, 16 db, дуал 
поларизована анрена са рутер оперативним системом ком. 2 

5.  Напајање за камере, адаптер100-220Vac/12VDC-5A ком. 2 

6.  Инсталациони каблови RG59+2x0.75 m. 240 

 Монтажа опреме за видео надзор   

7.  

Инсталација и повезивање DVR-a, монтажа HDD, 
форматирање и параметрирање HDD, подешавање 
софтвера за сваку камеру посебно, подешавање мрежних 
параметара, ... 

ком. 1 

8.  
Монтажа спољних камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду, са радом у близини напона... 

ком. 3 

9.  
Монтажа унутрашњих камера на зиду са повезивањем и 
подешавањем позиције и углова, провлачење каблова кроз 
зграду и поља... 

ком. 1 

10.  Монтажа и повезивање напајања и медија конвертора ком. 4 

11.  Монтажа сплајсовањем оптичког кабла ком. 2 

12.  Испитивање пре пуштања у рад... ком. 1 

 
Опремање у ТС 

Поз. ПРЕДМЕТ Јед. 
мере Количина 

ТС Ниш центар 2 комп.  

1.  Инсталација опреме за везу са трафостаницом од 
завршетка оптичког кабла до рачунара за праћење ком. 1 

2.  Инсталација софтвера за видео надзор на рачунару ком. 5 

 
ОСТАЛЕ ДОБРА комп.  

1.  Софтвер за конфигурисање, параметрирање и испитивање 
уређаја за видео надзор комп. 1 

2.  Прикључни каблови и остала додатна опрема неопходна 
за испитивање и повезивање са рачунаром комп. 1 
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ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ОБУКА комп.  

1.  

Израда пројектне документације за извођење радова у два 
примерка у папирном и електронском облику. Предвидети 
да се пре почетка радова ова документација одобри и 
овери од стране наручиоца. 

комп. 1 

2.  

Израда пројекта изведеног стања у 6 (шест) примерака у 
папирном и електронском формату (најмање једна копија 
која се доставља у електронском формату, мора бити 
достављена у *.dwg формату, тако да се омогућава касније 
уношење евентуалних измена).   

комп. 1 

3.  
Обука за стручна лица (запошљених код наручиоца) у току 
реализације посла за рад са уређајимавидео надзора. 
Сходно поглављу 2.7.6. 

лица 3 

 
Обавеза понуђача је да на одговарајућим позицијама у обрасцу структуре цена у колони 2,  
упише пуну ознаку нуђеног уређаја и/или софтвера, а све у циљу једнозначног утврђивања 
функционалности нуђеног добра. 
 
Напомена: Понуде које не садрже пуне ознаке нуђених уређаја или се из унесених 
ознака не може препознати тип и пуна функционалност нуђеног елемента (уређај, 
елемент постројења, и сл.) сматраће се непотпуними као такве неће бити разматране 
у даљој евалуацији тендерског материјала. 
 
Такође, потребно је да понуђач у склопу своје понуде достави техничку документацију 
(каталошки материјал, проспекти, упутства за одржавање и/или сл.) у папирном или 
електронском облику и то у обиму довољном да се једнозначно може утврдити 
функционалност нуђеног уређаја или софтвера (верзија и сл.). 
 
Понуђач за нуђену опрему, мора да докаже (атести и/или техничка документација) да они 
могу поузданода раде у свим амбијенталним и погонским условима који се имају у 
предметним ТС (температура, влага, електромагнетно зрачење, вибрације и сл.).  

Сходно томе, обавеза понуђача је да у оквиру своје понуде достави доказ да су нуђени 
уређаји проверени и испитани од стране овлашћене институције за радне и амбијенталне 
услове дефинисане  деловима стандарда SRPS EN 60068-2, SRPS EN 60255-21, SRPS EN 
60255-5:2008 и SRPS EN 61000-4, односно њима еквивалентним IEC стандардима као и 
стандарда из области видео надзора.  

Пример  - за камере EN 55022:2006 + A1:2007 и 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 

- за снимач EN 55022:2006 + A1:2007 и 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 и 60950-1:2006 
и 61000-3-2:2006 итд. 

Добра која се испоручују за уградњу у трансформаторским станицама (ТС) морају бити 
имуна на услове из стандарда који су наведени у Табели8 или њима еквивалентним 
стандардима, а како ниже следи:  
 
Табела 8 - Списак стандарда за које треба доставити атесте (доказе) 

ОЗНАКА СТАНДАРДА ОПИС 
SRPS EN 60068-2-1:2008 

(IEC 60068-2-1) 
Испитивања - Испитивање А: Снижена 

температура 
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SRPS EN 60068-2-2:2008 
(IEC 60068-2-2) 

Испитивања - Испитивање Б: Повишена 
температура без влаге 

SRPS EN 60068-2-30:2008 
(IEC 60068-2-30) 

Испитивања - Испитивање Д: Повишена 
температура са влагом, циклично променљива 

(циклус 12 + 12 сати) 

SRPS EN 60255-21-1:2008 
(IEC 60255-21-1) 

Испитивања вибрација, испитивања на потрес, 
удар и сеизмичка испитивања на заштитној 
опреми - Одељак 1: Испитивања вибрација 

(синусоидних) 

SRPS EN 60255-21-2:2008 
(IEC 60255-21-2) 

Испитивања вибрација, испитивања на потрес, 
удар и сеизмичка испитивања на заштитној 
опреми - Одељак 2: Испитивања на потрес и 

удар 

SRPS EN 60255-21-3:2008 
(IEC 60255-21-3) 

Испитивања вибрација, испитивање на потрес, 
удар и сеизмичка испитивања на заштитној 
опреми - Одељак 3: Сеизмичка испитивања 

SRPS EN 60529:2011 
(IEC 60529) 

Степени заштите електричне опреме остварени 
помоћу заштитних кућишта (IP kôd) 

 
Што се тиче система видео надзора, обавеза понуђача је да сходно захтевима датим у овом 
тендерском материјалу, свом знању и искуству, али и захтевима нуђених уређаја, да 
предлог оптималног техничког решења за формирање комуникационих подсистема. 
Независно од типа нуђеног решења понуђач се обавезује да у оквиру своје понуде да 
скицу и технички опис решења за комуникациони подсистем у ТС 
 
Понуде које не садрже захтевани ниво техничке документације сматраће се 
непотпуними као такве неће бити разматране у даљој евалуацији тендерског 
материјала. 
 
У току извођења радова Понуђач се обавезује да: 

- Пре почетка сваке од фазе радова, надлежном лицу испред наручиоца, омогући увид у 
квалитет и обим обављених послова и тек након сагласности надлежног лица наручиоца 
настави даље радове на  имплементацији.  

- Припреми и изврши  пуштање предметног  постројења у једнонедељни пробни рад, уз 
присуство наручиоца радова. Ово подразумева спровођење свих неопходних тестирања 
која ће се спроводити са циљемутврђивања испуњености захтеваних функционалности. 

 
 
 3. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију предеметних добара у трајању од најмање 24 
месеца/и. 
  
НАПОМЕНА: Понуда понуђача који не понуди гарантни рок или понуди гарантни рок 
краћи од 24 месеца/и – биће оцењена као неприхватљива. 
 
 4. Рок испоруке: 
 
Максимални рок испоруке и извршења предметних радова које понуђач може да понуди је 
60 календарских дана од дана увођења у посао. Минимални рок извршења је 30 
календарских дана. 



43од 84 

 
Напомена: 
Даном увођења у посао сматра се дан када инвеститор омогући понуђачу 
отпочињање обављања радова. Обавеза је инвеститора да у року од 7 дана од 
потписивања уговора омогући понуђачу отпочињање радова. У случају да инвеститор 
не омогући отпочињање радова у наведеном року или у току извођења тражи, због 
својих потреба, прекид радова, понуђач због тога не може трпети консеквенце. 
Уколико понуђач у понуди наведе рок за извршење посла испоруке и уградње дужи од 
60 календарских дана од дана увођења у посао, таква понуда биће одбијена као 
неприхватљива.  
Уколико пак понуђач у понуди наведе рок за извршење посла испоруке и уградње 
краћи од 30 календарских дана од дана увођења у посао, таква понуда биће одбијена 
као неозбиљна.  
 
  
 5. Место испоруке: 
 
Место испоруке је уједно и место уградње и иста су наведена у оквиру тендерске 
документације. 
 
Напомена: 
10 (десет) дана након објављивања, односно први радни дан, уколико је десети дан 
нерадни, биће организован обавезан обилазак свих објеката која су предмет уградње 
система видео надзора, о чему ће се сачинити Записник о обиласку, којим ће се 
евидентирати потенцијални понуђачи у предметној јавној набавци.  
Пристигле понуде од понуђача који нису присуствовали обавезном обиласку биће 
оцењене као неисправне. 
Лица која се пријављују за обилазак морају за то бити овлашћена од стране своје 
фирме писаним документом који су дужни да доставе на дан обиласка. Лицима која 
немају овлашћење за обилазак биће забрањена посета наведеним објектима и иста се 
неће наћи на Записнику о обиласку. 
Пријављивање за обилазак могуће је обавити код члана комисије Саше Кордића на телефон 
064 83 13 641.   
 
 
 

                   Председник 
                                                                                         Комисије за ЈН бр. 04/13 

 
____________________________ 

           Зоран Голубовић, дипл.ел.инж. 
 

 
 
    --------------------------------- 
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 На основу чл. 61. ст.4. тач. 7) Закона о јавним набавкама (СГ. РС бр.124/12), као и на 
основу чл.2. ст.1. тач. 9), чл.11.Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (СГ. 
РС бр.29/13), прописује се и доноси се: 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕЦЕНЕ САУПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: Упутство) 
прописује се начин како се попуњава oбразацСтруктуре понуђене цене (у даљем тексту: 
Структура цене) од стране понуђача. 
1. ОбразацСтруктуре понуђене цене сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елементконкурсне документације, акојипонуђач преузима са конкурсном документациjом. 
2.  Образац Структуре понуђене цене попуњава се на српском језику. 
3.  Образац Структуре понуђене  цене попуњава се читко, штампаним словима. 
4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног захтева 

наручиоца. 
5. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од _________ 

2013. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и датум које је понуђач 
уписао у обрасцу понуде. 

6.У датим табелама, у колони бр.2-„Потпуна каталошка ознака за захтевано добро“ -     
уписати потпуну каталошку ознаку за захтевано добро, за сваку врсту робе понаособ. 
8. Удатим табелама,у колони бр.5 - „ Јединична цена без ПДВ-а (динара)“  – уписати 

појединачну цену, према датој јединици мере, за сваку врсту робе понаособ.  
7. У датој табели, у колони бр.6 - „Износ без ПДВ-а (динара), “  – уписати износ који 

одговара производу потребних количина уписаних у колони бр.4 - „Количина, 
Укупно“ и јединичних цена уписаних у колони бр.5  -„ Јединична цена без ПДВ-а 
(динара)“  (колона 4Х 5 ).   

8. У реду „УКУПНО:“  – бројчано уписати износ који представља збир износа свих позиција из 
колоне бр.6 - „Износ без ПДВ-а“ . 

9. У реду „ПДВ %“  – бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а на основицу коју 
представља укупан износ из реда „УКУПНO- без ПДВ-а“ . 

10. У реду „ЗА УПЛАТУ“  – уписати бројчани износ који представља збир износа из реда 
„УКУПНO- без ПДВ-а“ и износа обрачунатог ПДВ-а, уписаног у реду „ПДВ %“ 

11. Упредвиђеној табели - РЕКАПИТУЛАЦИЈА– на предвиђеним местима у колони 2. 
уписати износбез ПДВ-а за позиције из колоне 1.табеле. 

12 .Упредвиђеној табели –РЕКАПИТУЛАЦИЈАу реду „УКУПНO – (без ПДВ-а)“ : – бројчано 
уписати износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.2.табеле. 

13.Упредвиђеној табели –РЕКАПИТУЛАЦИЈАу реду „ПДВ %“  – бројчано уписати износ 
обрачунатог ПДВ-а на основицу коју представља укупан износ из реда „УКУПНO –(без 
ПДВ-а)“ . 

14.Упредвиђеној табели –РЕКАПИТУЛАЦИЈАу реду „ЗА УПЛАТУ“  – уписати бројчани износ 
који представља збир износа из реда „УКУПНO–(без ПДВ-а)“  и износа обрачунатог 
ПДВ-а, уписаног у реду „ПДВ %“  

15. У ОбрасцуСтруктуре цене, испод дате Табеле - РЕКАПИТУЛАЦИЈА,на "празној" линији 
после текста "Понуђена цена за уплату и словима''  - уписати словима износ који је 
уписан у Табели, у реду„ЗА УПЛАТУ“  

16. У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама, меродавна 
ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том случају, наручилац ће уз 
сагласност понуђача извршити исправан обрачун укупне цене у конкретној позицији, 
као и корекцију укупне понуђене цене, а у складу са извршеном корекцијом.  

----------------------------- 
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Образац структуре понуђене цене 
 
 

Образац бр.5. 
 

ЈН бр.04/13 
 

 
Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добaра: -

опрема за видео надзор – 32323500- ЈН бр.04/13, а на основу наше понуде, под 
бр.______________ од ______________2013. године, достављамо Вам 

 
 

 
СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  

УПРАВНА ЗГРАДА 
 

 
 

1. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 1   

2.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 17   

 
3. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 1   

4.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 4   

5.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

m. 850  
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

Потпуна 
каталошка 
ознака за 
захтевано 
добро 

 
 

 
Технички 
опис 

захтеваних 
добара  

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

 
Укупно (динара) (динара) 
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6.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 1   

7.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 2   

 
 
 

МОНТАЖА 
ОПРЕМЕ 

 

    

8. 

Инсталација и 
повезивање 

DVR-a, монтажа 
HDD, 

форматирање и 
параметрирање 

HDD, 
подешавање 
софтвера за 
сваку камеру 

посебно, 
подешавање 

мрежних 
параметара, ... 

 

ком. 1   

9. 

Монтажа камера 
на зиду, 

плафону са 
повезивањем и 
подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду... 

 

ком. 1   

10. Програмирање 
рутера,... 

 

ком. 1   

11. 

Инсталација 
софтвера на 

клијент 
рачунарима 

 

ком. 3   

12. Испитивање пре 
пуштања у рад... 

 

ком. 1   

 

 УКУПНО 
 
 
 

 ПДВ %  
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ЗА УПЛАТУ 
 

 

 
 

 
 

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
 
 
ОПРЕМАЊЕ ТС Ниш 10 

 

 
 

1. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 1   

2.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 4   

 
3. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 2   

4.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 2   

5.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 2  
 
 
 

6.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

m. 380   

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

Потпуна 
каталошка 
ознака за 
захтевано 
добро 

 
 

 
Технички 
опис 

захтеваних 
добара  

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

 
Укупно (динара) (динара) 
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МОНТАЖА 
ОПРЕМЕ 

 
 

    

7. 

Инсталација и 
повезивање 

DVR-a, монтажа 
HDD, 

форматирање и 
параметрирање 

HDD, 
подешавање 
софтвера за 
сваку камеру 

посебно, 
подешавање 

мрежних 
параметара, ... 

 

ком. 1   

8. 

Монтажа 
спољних камера 

на зиду са 
повезивањем и 
подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду, са радом 
у близини 
напона... 

 

ком. 4   

9. 

Монтажа 
унутрашњих 

камера на зиду 
са повезивањем 
и подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду и поља... 

 

ком. 2   

10. 
Монтажа и 

повезивање 
напајања 

 

ком. 2   

11. 
Монтажа 

сплајсовањем 
оптичког кабла 

 

ком. 2   

12. Испитивање пре 
пуштања у рад... 

 

ком. 1   

 
 УКУПНО 

 
 
 

 ПДВ %   
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ЗА УПЛАТУ 
 

 

 
 
 

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
 
 
ОПРЕМАЊЕ ТС Ниш 5 

 

 
 

1. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 1   

2.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 5   

 
3. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 2   

4.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 2   

5.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 2  
 
 
 

6.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

m. 380   

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

Потпуна 
каталошка 
ознака за 
захтевано 
добро 

 
 

 
Технички 
опис 

захтеваних 
добара  

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

 
Укупно (динара) (динара) 



50од 84 

 
 
 

МОНТАЖА 
ОПРЕМЕ 

 

    

7. 

Инсталација и 
повезивање 

DVR-a, монтажа 
HDD, 

форматирање и 
параметрирање 

HDD, 
подешавање 
софтвера за 
сваку камеру 

посебно, 
подешавање 

мрежних 
параметара, ... 

 

ком. 1   

8. 

Монтажа 
спољних камера 

на зиду са 
повезивањем и 
подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду, са радом 
у близини 
напона... 

 

ком. 5   

9. 

Монтажа 
унутрашњих 

камера на зиду 
са повезивањем 
и подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду и поља... 

 

ком. 2   

10. 
Монтажа и 

повезивање 
напајања 

 

ком. 2   

11. 
Монтажа 

сплајсовањем 
оптичког кабла 

 

ком. 2   

12. Испитивање пре 
пуштања у рад... 

 

ком. 1   

 
 УКУПНО 

 
 
 

 ПДВ %   
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ЗА УПЛАТУ 
 

 

 
 
 
 

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
 
 
ОПРЕМАЊЕ ТС Ниш 8 

 

 
 

1. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 1   

2.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 3   

 
3. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 2   

4.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 2   

5.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 2  
 
 
 

6.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

m. 300   

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

Потпуна 
каталошка 
ознака за 
захтевано 
добро 

 
 

 
Технички 
опис 

захтеваних 
добара  

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

 
Укупно (динара) (динара) 
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МОНТАЖА 
ОПРЕМЕ 

 

    

7. 

Инсталација и 
повезивање 

DVR-a, монтажа 
HDD, 

форматирање и 
параметрирање 

HDD, 
подешавање 
софтвера за 
сваку камеру 

посебно, 
подешавање 

мрежних 
параметара, ... 

 

ком. 1   

8. 

Монтажа 
спољних камера 

на зиду са 
повезивањем и 
подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду, са радом 
у близини 
напона... 

 

ком. 3   

9. 

Монтажа 
унутрашњих 

камера на зиду 
са повезивањем 
и подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду и поља... 

 

ком. 2   

10. 
Монтажа и 

повезивање 
напајања 

 

ком. 2   

11. 
Монтажа 

сплајсовањем 
оптичког кабла 

 

ком. 2   

12. Испитивање пре 
пуштања у рад... 

 

ком. 1   
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 УКУПНО 
 
 
 

 ПДВ %  
 
 
 

  
 

ЗА УПЛАТУ 
 

 

 
 

 
 
 
 

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
 
 
ОПРЕМАЊЕ ТС Ратко Павловић 

 

 
 

1. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 1   

2.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 3   

 
3. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 2   

4.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 2   

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

Потпуна 
каталошка 
ознака за 
захтевано 
добро 

 
 

 
Технички 
опис 

захтеваних 
добара  

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

 
Укупно (динара) (динара) 
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5.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 2  
 
 
 

6.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

m. 300   

 
 
 

МОНТАЖА 
ОПРЕМЕ 

 

    

7. 

Инсталација и 
повезивање 

DVR-a, монтажа 
HDD, 

форматирање и 
параметрирање 

HDD, 
подешавање 
софтвера за 
сваку камеру 

посебно, 
подешавање 

мрежних 
параметара, ... 

 

ком. 1   

8. 

Монтажа 
спољних камера 

на зиду са 
повезивањем и 
подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду, са радом 
у близини 
напона... 

 

ком. 3   

9. 

Монтажа 
унутрашњих 

камера на зиду 
са повезивањем 
и подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду и поља... 

 

ком. 2   

10. 
Монтажа и 

повезивање 
напајања 

 

ком. 2   
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11. 
Монтажа 

сплајсовањем 
оптичког кабла 

 

ком. 2   

12. Испитивање пре 
пуштања у рад... 

 

ком. 1   

 

 УКУПНО 
 
 
 

 ПДВ %  
 
 
 

  
 

ЗА УПЛАТУ 
 

 

 
 
 
 
 

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
 
 
ОПРЕМАЊЕ ТС Ћеле Кула 

 

 
 

1. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 1   

2.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 4   

 
3. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 3   

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

Потпуна 
каталошка 
ознака за 
захтевано 
добро 

 
 

 
Технички 
опис 

захтеваних 
добара  

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

 
Укупно (динара) (динара) 
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4.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 2   

5.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 2  
 
 
 

6.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

m. 420   

 
 
 

МОНТАЖА 
ОПРЕМЕ 

 

    

7. 

Инсталација и 
повезивање 

DVR-a, монтажа 
HDD, 

форматирање и 
параметрирање 

HDD, 
подешавање 
софтвера за 
сваку камеру 

посебно, 
подешавање 

мрежних 
параметара, ... 

 

ком. 1   

8. 

Монтажа 
спољних камера 

на зиду са 
повезивањем и 
подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду, са радом 
у близини 
напона... 

 

ком. 4   

9. 

Монтажа 
унутрашњих 

камера на зиду 
са повезивањем 
и подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду и поља... 

 

ком. 3   
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10. 
Монтажа и 

повезивање 
напајања 

 

ком. 2   

11. 
Монтажа 

сплајсовањем 
оптичког кабла 

 

ком. 2   

12. Испитивање пре 
пуштања у рад... 

 

ком. 1   

 

 УКУПНО 
 
 
 

 ПДВ %  
 
 
 

  
 

ЗА УПЛАТУ 
 

 

 
 
 
 

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
 
 
ОПРЕМАЊЕ ТС Медошевац 

 

 
 

1. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 1   

2.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 3   

 
3. 
 

 

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

ком. 1   

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

Потпуна 
каталошка 
ознака за 
захтевано 
добро 

 
 

 
Технички 
опис 

захтеваних 
добара  

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

 
Укупно (динара) (динара) 
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4.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

ком. 2   

5.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 
 

ком. 2  
 
 
 

6.  

 
(из тач. 2.7.7.- колона 
2.Табеле 
Спецификације 
захтева) 

 

m. 240   

 
 
 

МОНТАЖА 
ОПРЕМЕ 

 

    

7. 

Инсталација и 
повезивање 

DVR-a, монтажа 
HDD, 

форматирање и 
параметрирање 

HDD, 
подешавање 
софтвера за 
сваку камеру 

посебно, 
подешавање 

мрежних 
параметара, ... 

 

ком. 1   

8. 

Монтажа 
спољних камера 

на зиду са 
повезивањем и 
подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 
каблова кроз 

зграду, са радом 
у близини 
напона... 

 

ком. 3   

9. 

Монтажа 
унутрашњих 

камера на зиду 
са повезивањем 
и подешавањем 

позиције и 
углова, 

провлачење 

 

ком. 1   
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каблова кроз 
зграду и поља... 

10. 

Монтажа и 
повезивање 
напајања и 

медија 
конвертора 

 

ком. 4   

11. 
Монтажа 

сплајсовањем 
оптичког кабла 

 

ком. 2   

12. Испитивање пре 
пуштања у рад... 

 

ком. 1   

 

 УКУПНО 
 
 
 

 ПДВ %  
 
 
 

  
 

ЗА УПЛАТУ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
 
ОПРЕМАЊЕ ТС Ниш центар 2 

 
 

1. 
 

Инсталација 
опреме за везу 

са 
трафостаницом 

од завршетка 
оптичког кабла 
до рачунара за 

праћење 

 

    

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

 
                  Назив  

 
 

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

услуге 
Укупно (динара) (динара) 
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2. 

Инсталација 
софтвера за 

видео надзор на 
рачунару 

 

    

 

 УКУПНО 
 
 
 

 ПДВ %  
 
 
 

  
 

ЗА УПЛАТУ 
 

 

 
 
ОСТАЛА ДОБРА 

 

 
 

1. 
 

 

 
Софтвер за 
конфигурисање, 
параметрирање 
и испитивање 
уређаја за видео
надзор) 

 
 

ком. 1   

2.  

 

Прикључни 
каблови и 
остала додатна 
опрема 
неопходна за 
испитивање и 
повезивање са 
рачунаром) 

 

ком. 3   

 

 УКУПНО 
 
 
 

 ПДВ %  
 
 
 

  
 

ЗА УПЛАТУ 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

Потпуна 
каталошка 
ознака за 
захтевано 
добро 

 
 

 
Технички 
опис 

захтеваних 
добара  

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

 
Укупно (динара) (динара) 



61од 84 

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ОБУКА 
 

1. 

Израда 
пројектне 

документације 
за извођење 
радова у два 
примерка у 
папирном и 

електронском 
облику. 

Предвидети да 
се пре почетка 

радова ова 
документација 

одобри и овери 
од стране 

наручиоца. 

 

комп. 1   

2. 

Израда пројекта 
изведеног стања 

у 6 (шест) 
примерака у 
папирном и 

електронском 
формату 

(најмање једна 
копија која се 
доставља у 

електронском 
формату, мора 

бити 
достављена у 

*.dwg формату, 
тако да се 
омогућава 

касније уношење 
евентуалних 

измена). 

 

комп. 1   

3. 

Обука за 
стручна лица 
(запошљених 

код наручиоца) у 
току реализације 
посла за рад са 
уређајимавидео 
надзора. Сходно 

 

лица 3   

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

 
                  Назив  

 
 

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

услуге 
Укупно (динара) (динара) 
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поглављу 2.7.6. 

 

 УКУПНО 
 
 
 

 ПДВ %  
 
 
 

  
 

ЗА УПЛАТУ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

 
 
А.УКУПНО за УПРАВНУ ЗГРАДУ: 
 

 

 
Б. УКУПНО за ОПРЕМАЊЕ ТС Ниш 10: 
 

 

 
В.УКУПНО заОПРЕМАЊЕ ТС Ниш 5: 
 

 

 
Г.УКУПНО за ОПРЕМАЊЕ ТС Ниш 8: 
 

 

Д.УКУПНО за ОПРЕМАЊЕ ТС Ратко Павловић:  

Ђ. УКУПНО за ОПРЕМАЊЕ ТС Ћеле Кула:  

Е. УКУПНО за ОПРЕМАЊЕ ТС Медошевац: 
 

 

Ж. УКУПНО за ОПРЕМАЊЕ ТС Ниш центар 2:  
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З.УКУПНО за ОСТАЛА ДОБРА  

И.УКУПНО за ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ОБУКУ: 
 

 

УКУПНО (без ПДВ-а)  

ПДВ % 
 

 

УКУПНО ЗА УПЛАТУ  

 
 
 

      (Понуђена цена за уплату и словима: ________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________).  
 
 

Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима испоруке, трошковима транспортна, 
царине, исхрана радника у току рада и сл.). 

 
 Плаћање и и извршење под условима из прихваћене понуде понуђача. 

 
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                                __________________________ 

               (потпис) 
 

         _________________________ 
(читко навести име и презиме) 

 
              ________________________ 
          (навести функцију) 

______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 
 

Образац бр.6. 
 

ЈН бр.07/13 
 

 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  
добaра:- опрема за видео надзор – 32323500- ЈН бр.04/13,  достављамо Вам 
 

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образацтрошкова припреме понудесачињен је на обрасцу који је обавезан 
елементконкурсне документације, а којипонуђач преузима са конкурсном документациjом. 

2.  Образац трошкова припреме понудепопуњава се на српском језику. 
3. Oразац трошкова припреме понудепопуњава се читко, штампаним словима и цена 
се исказује у динарима и бројчано. 

 4. Удатој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и модела:'' у 
колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају када наручилац од 
понуђача захтева доставу узорака или модела уз понудуи то само ако су исти израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца, уколико наручилац од понуђача не 
захтева доставу узорака и модела уз понуду - не изјашњавати се на овој позицији.  
 5. У датој табели, у реду под тачком 2. -''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:'' у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 

1 2 3 4 

Ред.        
Бр. 

Назив трошкова припреме понуде 
 

Цена без 
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:   

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови: 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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када наручилац од понуђача захтевада се уз понуду достави/е и средство/а обезбеђења 
(нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева доставу средства 
обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. -''Остали непоменути трошкови:'' у колони 2., 
на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач имао приликом 
припреме понуде за предметну јавну набавку,уколико осталих трошкова није било - не 
изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано исказати трошкове (без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео остале трошкове,уколико осталих 
трошкова није било -  не изјашњавати се на овим позицијама. 

7. У реду „УКУПНОза трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано уписати 
износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНОза трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано уписати 
износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са ПДВ-ом“ . 
 
 
 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 узорака или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
 Напомена: 
 Уколико понуђачприликомприпреме понуде није имао трошкове који су напред 
наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац 
 

 
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

 (потпис) 
 

         _______________________ 
(читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

(навести функцију) 
У______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



66од 84 

Oбразац бр.7. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за најповољнију 
у поступку јавне набавке добра: - опрема за видео надзор – 32323500- ЈН бр.04/13, 
најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствене (соло) 
меницу, без протеста,као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење 
посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и 
подношење истих меница надлежној банци у циљу наплате.  
 

 
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

 (потпис) 
 

         _______________________ 
(читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

   (навести функцију) 
 

 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.8. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: -опрема за видео надзор – 32323500- ЈН 
бр.04/13,најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, ради отклањања грешака у гарантном року, као и да ћемо 
истовремено наручиоцу предати и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице 
надлежној банци у циљу наплате.  
 
 

За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                          _______________________ 
 (потпис) 

 
        _______________________ 

(читко навести име и презиме) 
 

_______________________ 
(навести функцију) 

 
 

 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.9. 
 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: -опрема за видео надзор – 32323500- ЈН 
бр.04/13,најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно 
обезбеђење испуњења уговорених обавеза,као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и 
овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
 

За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
 (потпис) 

 
         _______________________ 

(читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
(навести функцију) 

 
 

 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.10. 
 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом за 
извршење јавне набавке добара: -опрема за видео надзор – 32323500- ЈН бр.04/13. 
 
  Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има: 

 - најмање 1 (једног) запосленог или радно ангажваналица ван радног односа,са 
најмање VII1 степеном стручне спреме – дипл. ел. инж. 

 - најмање 3 (три) запосленa или радно ангажваналица ван радног односа са најмање 
IV степеном стручне спреме – оспособљеног за рад на висини. 

и то:  
1. ___________________________________, 
 
2. ___________________________________, 
 
3. ___________________________________, 
 
4. ___________________________________, 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у друге 

сврхе не може користити. 
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

 (потпис) 
 

         _______________________ 
(читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

   (навести функцију) 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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            Образац бр.11. 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ 
Н И Ш 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ  

 
Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом за 

извршење јавне набавке добара: -опрема за видео надзор – 32323500 - ЈН бр.04/13. 
 
 Овим неопозиво изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач располаже 
следећом техничком опремом и апаратуром, а која је неопходна за извршење предметне 
јавне набавке, и то: 

Ред. 
бр. 

Опис битне понуђачеве техничке 
опремљености и апаратуре 

Комада Назив произвођача и тип 

1. Возила за сервисирање 2  

2. Мердевине(мин. 6 метара дужине) 1  

3. 
Комплет - појас за цело тело са 
апсорбером пада и ужетом за 

позиционирање  
2  

Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у друге 
сврхе не може користити. 
НАПОМЕНА: Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција 
може кориговати (повећати или смањити) према стварном стању код подносиоца - понуђача. 
                                                                                                                За понуђача,  
 

               (м.п.)                  _________________________ 
(потпис) 

 
     _________________________ 

              (читко навести име и презиме) 
 

 _________________________ 
            (навести функцију) 

 
 

У______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.12. 
 

СПОРАЗУМ  
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА 
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ЈН бр.07/13) 
 

  
Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке добара: -опрема за видео надзор – 32323500- ЈН 
бр.04/13. 
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
       (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
 (навести назив другог удруженог члана ) (навести назив трећег удруженог члана) 
 
   
 
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

ПИБ број:     ________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћеноза закључењеуговора:________________________________ 



72од 84 

 
________________________________________________________________________ 
 
3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 

Број текућег рачуна:    _________________________________ 
 

Код банке:     _______________________________ 
 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 

ПИБ број:     ________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
 
 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да неће 
вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда. 



74од 84 

 
 
 
 
 Овим,такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова групе 
понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је одређен 
за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача (конзорцијума), те да ће, у име групе 
понуђача (конзорцијума), потписивати и оверавати све обрасце из Конкурсне документације, 
а који се односе на понуђача.                                                                 
  
     

 Група понуђача, 
 
 
 1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                
  _________________________ 

 (потпис одг. лица) 
 

 
       2.  Други члан групе понуђача, 

                                    (м.п.)                           
       _________________________ 

        (потпис одг. лица) 
 

 
       3.  Трећи члан групе понуђача, 

                                    (м.п.)                           
       _________________________ 

           (потпис одг. лица) 
 
 
         
У_______________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
 
 
НАПОМЕНА: ОвајСпоразум (Образац бр. 10)подносити само у случају подношења 

заједничке понуде.  
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Образац бр.13. 
Модел уговора 

 
 

У  Г  О  В  О  Р 
О  КУПО-ПРОДАЈИ 

(ЈН бр.04/13) 
 

 
 Закључен  у Нишу, између: 

 
 1. Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" д.о.о. 
из Ниша, са седиштем у Бул. др Зорана Ђинђића бр.46а, са ПИБ-ом 104196932, са 
мататичним бројем 20114142, са т.р. бр. 105-785-02  код ''АИК банке'', које заступа директор 
др Игор Новаковић, дипл.ел.инж., као купац, с једне стране и   

 
 
2.  _______________________________________ из ______________________ 
 

 ул.______________________________бр.______, са ПИБ-ом ___________________,  
 
са матичним бројем _____________________, са т.р. број _______________________ 
 
код ___________________________________________ (банке), које заступа директор  
 
__________________________________, као продавац, с друге стране.  
  
 
 Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
  
 Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран од стране купца за 
најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке добаракоја чине предмет овог уговора. 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
 Предмет овог уговора је набавка добара:опрема за видео надзор – 32323500- ЈН 
бр.04/13, а у свему према захтевима и техничким карактеристикама наручиоца из Конкурсне 
документације за предметну јавну набавку, односно oбрасцу Структуре цене, који је 
саставни део конкурсне документације и прихваћене понуде продавца,под 
бр.________________ од ___.___. 2013. године, а која документа се налазе у прилогу овог 
уговора и чине његов саставни део.   
 
 

 
___________________________ 

(м.п.)                                 (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.3. 
 

 Купац наручује, а продавац прихвата и уједно се обавезује да испоруку предметних 
добара изврши за рачун купца, у свему према условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и своје понуде. 
 Количину, врсту и квалитет добара које ће продавац испоручити, одређени су у 
Конкурсној документацији, односно у Обрасцу структуре цене који је саставни део Kонкурсне 
документације за предметну јавну набавку.  
 
 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Чл.4. 
 

 Уговорне стране су сагласне да уговорена цена за набавку добара :опрема за видео 
надзор – 32323500- ЈН бр.04/13, износи: 
 

-   укупно  _____________________ динара, без обрачунатог ПДВ-а, односно                                                                                                         
     

           -  укупно  _____________________ динара, (и словима: ___________________  
 
______________________________________________________), са обрачунатим ПДВ-ом, у 
свему према прихваћеној понуди продавца, а према појединачним ценама из oбрасца 
Стуктуре цене који је саставни део конкурсне документације за ЈН бр.04/13.  
 

Уговорена цена је са укалкулисаним трошковима (испоруке, трошковима транспортна, 
царине, исхрана радника у току рада и сл.), као и сви други зависни трошкови.  

 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 
 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Чл.5. 
 

Купац се обавезује да плаћање врши на начин и у року из прихваћене понуде 
продавца.                               
 Плаћање ће се извршити уплатом на текући рачун продавца. 
 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ  

Чл.6. 
 

Продавац се обавезује да испоруку предметних добара извршипо објектима за 
уградњукупца. 

    
 

             ___________________________ 
       (м.п.)                                   (потпис одг. лица понуђача) 
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РОК ИСПОРУКЕСА МОНТАЖОМ И ИЗВРШЕЊЕМ УСЛУГА 
 

Чл 7. 
 

Продавац се обавезује да испоруку и монтажу предметних добара  и ивршење 
додатних предметних услуге изврши у року из прихваћене понуде продавца.   

Уговорне стране су се сагласиле да је рок испорукеи рок ивршења предметне услуге 
битан елемент овог уговора.            

 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Чл.8. 
 Обавезе продавца су: 

- да испоручи робу која је предмет овог уговора са квалитетом захтеваним у конкурсној 
документацији за предметну јавну набавку и понуђеним у понуди продавца, 

- дакупцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном функционалном стању, у 
свему према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди продавца, 

- да изврши монтажу предметних добара на предвиђеним локацијама,у свему према 
конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди продавца, 

- да изврши предметну услугу,у свему према конкурсној документацији купца и 
прихваћеној понуди продавца, 

- да купцу достави валидну и потпуну техничку документацију и упутство за рад са 
испорученом робом (опремом) на српском језику, 

- да купцу достави Упутство за руковање и одржавање на енглеском и српском језику,за 
сва захтевана предметна добра, 

- да купцу достави неопходну документацију за испоручена добрапрема захтеваним 
стандардима из спецификације захтева конкурсне документације и прихваћеној 
понуди продавца, на српском или на енглеском језику, 

- да пре почетка сваке од фазе радова, надлежном лицу испред наручиоца, омогући 
увид у квалитет и обим обављених послова и тек након сагласности надлежног лица 
наручиоца настави даље радове на  имплементацији, 

- да припреми и изврши  пуштање предметног  постројења у једнонедељни пробни рад, 
уз присуство наручиоца радова. Ово подразумева спровођење свих неопходних 
тестирања која ће се спроводити са циљемутврђивања испуњености захтеваних 
функционалности. 

  - да пре отпочињања радова са купцем склопи споразум из домена безбедности и 
здравља на раду у складу са Законом. 

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
 

ОБАВЕЗЕ КУПЦА 
Чл.9. 

 Обавезе купца су: 
-  да прими робу која је предмет овог уговора, са претећом опремом и извршеном         
услугом 
- да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 

предвиђен овим уговором, 
- да продавцу исплати уговорену цену за извршену услугу у року и на начин 

предвиђен овим уговором, 
- да продавца уведе у посао у свему према конкурсној документацији купца и 

прихваћеној понуди продавца 
- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
-  

- ___________________________ 
- (м.п.)                                      (потпис одг. лица понуђача) 
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-  
 

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ РАДНИКА НА РАДУ  И  ОДГОВОРНОСТ  
 

Чл.10. 
 

 Уговорне стране су се споразумеле да продавац преузима и сноси пуну одговорност 
(материјалну и нематеријалну) за, евентуалне, несрећне случајеве који могу настати у току 
испоруке добара, а нарочито за следеће случајеве, и то: 
          - за случај повређивања и смртног исхода својих непосредних извршилаца, 
 - за случај повређивања и смртног исхода трећих лица и 
 - за материјалну штету причињену трећим лицима. 
 Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност купца у 
случајевима из претходног става.  
 
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

 
Чл.11. 

 
  Продавац је у обавези да након испоруке и монтаже предеметних добара на 
уговореним локацијама, припреми и извршипуштање предметног постројења у 
једнонедељни пробни рад, уз присуство наручиоца. Ово подразумева спровођење свих 
неопходних тестирања која ће се спроводити са циљемутврђивања испуњености захтеваних 
функционалности. 

Квантитативни и квалитативни пријем испоручених предметних добара извршиће 
заједничка комисија у року од три дана од дана завршетка једнонедељногпробног 
радапредметног постројења, састављена од по најмање једног представника уговорних 
страна, у моменту пријема завршеног посла, записничким путем (Записникао исправном 
функционисању ствари - без примедби). 

Уговорне стране су се споразумеле да ће записник из овог члана потписивати обе 
уговорне стране. 
 Уколико дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања у испоруци 
и монтажи предметних добара, као и нефункционалностипредметног постројења 
приликомједнонедељног тестирања из става 1. овог члана Уговора, наручилац има право да 
одбије потписивање Записника изстава 2. овог члана, с тим што је дужан да продавцу одмах 
на то укаже, а продавац се обавезује да исте отклони одмах - о свом трошку и испоруку и 
монтажу предметних добара усагласи са условима из конкурсне документације за 
предметну јавну набавку и прихваћене понуде продавца. 
  
ГАРАНЦИЈА 

Чл.12. 
  

Продавац гарантује купцу за  квалитет испоручене робе. 
Гарантни рок за робу која чини предмет овог уговора је изприхваћене понуде 

продавца од дана потписивања Записникао исправном функционисању ствари - без 
примедби).  

Продавац се обавезује да у гарантном року, отклони све недостатке испоручене робе 
која је предмет овог уговора без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана 
пријављивања недостатка. 

 
___________________________ 

(м.п.)                                 (потпис одг. лица понуђача) 
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ПОСТ-ГАРАНЦИЈСКО ОДРЖАВАЊЕ 

Чл.13. 
 
 Продавац се обавезује да, у периоду изприхваћене понуде продавца  од дана истека 
гарантног рока, одржава функционалну исправност испоручене робе која чини предмет овог 
уговора, обезбеђује потребне резервне делове зе испоручену робу и сву пратећу опрему, 
као и потребан сервис. 
 Продавац се обавезује да изврши испоруку потребних резервних делова у року од 15 
дана од дана пријема поруџбенице. 
 Продавац се обавезује да се одазове захтеву и приступи извршењу услуге 
сервисирања у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева. 

За испоручене резервне делове и извршене услуге, односно сервиса по истеку 
гарантног периода, продавац има право на купо-продајну цену, односно накнаду за 
извршене услуге према својим комерцијалним условима. 

 
 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА 
Чл.14. 

 
 Продавац се обавезује да, приликом закључења овог уговора, купцу преда бланко 
сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и потписану, као и овлашћење 
купцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, а 
као средство обезбеђења за добро извршење посла, а која ће се продавцу вратити по 
потписивању Записникао исправном функционисању ствари - без примедби,из чл.11. ст.2. 
овог Уговора.  
 Приликом закључења овог уговора, поред меницe из претходнoг става, продавац се 
обавезује да купцу преда бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и 
потписану, као и овлашћење купцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној 
банци у циљу њене реализације, као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно 
обезбеђење испуњења уговорених обавеза,а која ће се продавцу вратити по потписивању 
Записникао исправном функционисању ствари - без примедби, из чл.11. ст.2. овог Уговора.  

Приликом закључења овог уговора, поред горе наведених меница из овог члана, 
продавац предаје купцу и бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно 
потписану и оверену, као и овлашћење купцу за попуњавање исте менице и њено 
подношење надлежној банци у циљу њене реализације, за отклањање грешака у гарантном 
року, а која ће се продавцу вратити по истеку рока од 30 дана од дана истека гарантног рока.  
 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Чл.15. 
 

 Уколико продавац из било којих разлога (осим разлога више силе), не испоручи добра 
која чине предмет овог уговора у уговореном року за испоруку, исту може извршити у  
даљем року од 20 дана, у ком случају купац има право на уговорну казну због 
неблаговременог извршења овог уговора, у висини од 0,5% од уговорене цене (без ПДВ-а) 
за сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% од укупне уговорене цене (без ПДВ-а), 
активирањем сопствене (соло) менице продавца за добро извршење посла. 
 

___________________________ 
(м.п.)                                 (потпис одг. лица понуђача) 
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 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да продавца обавести да, 
по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим 
падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну казну, без икакве претходне 
опомене наручиоца.  

Чл. 16. 
 

 Уколико се продавац налази на списку негативних референци Управе за јавне 
набавке, за предмет набавке који није истоврстан предмету набавке из чл. 2. овог  уговора и 
уколико после истека даљег рока из  чл. 15. ст.1. овог уговора продавац не испоручи добра 
која чине предмет овог уговора, исту може извршити у даљем року од 15 дана, у комслучају 
купац има право на уговорну казну због неблаговременог извршења овог уговора, у висини 
од 1% од понуђене - уговорене цене (без ПДВ-а) за сваки дан закашњења, а највише у 
висини од 15% од укупне уговорене цене (без ПДВ-а), активирањем сопствене (соло) 
менице продавца за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза. 
 
 Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да продавца обавести да, 
по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим 
падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну казну, без икакве претходне 
опомене наручиоца.  
 

Чл.17. 
 

 Уколико продавац, из било којих разлога, не испоручидобракоја чине предмет овог 
уговора у складу са овим уговором, купац може раскинути овај уговор због неизвршења 
уговорених обавеза продавца, а у сваком случају има право на накнаду штете.  
 У случају из претходног става, купац може ангажовати другог продаваца за обим 
преосталих незавршених обавеза у складу са овим уговором, а на терет продавца.     
 

Чл.18. 
 

Уколико продавац, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, не поступи на 
начин и року из члана 12. ст. 3, купац има право на уговорну казну у висини од 1% од укупне 
уговорене цене (са ПДВ-ом) за сваки дан задоцњења, а највише 5% од укупне уговорене 
цене, активирањем сопствене (соло) менице продавца, као средства за обезбеђење овог 
уговора за отклањање грешака у гарантном року, а у сваком случају има право на накнаду 
материјалне штете. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести продавца да, 
по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим 
падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну казну, без икакве претходне 
опомене купца.  
 
СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Чл.19. 
 
 Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана закључења, односно обостраног 
потписивања. 
 
 

___________________________ 
(м.п.)                                 (потпис одг. лица понуђача) 
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РАСКИД УГОВОРА 

Чл.20. 
 

 Овај уговор може престати споразумно или на основу раскида једне од уговорних 
страна. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга 
страна и по протеку рока од осам дана од дана пријема писмене опомене да не испуњава 
обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед 
чега сматра овај уговор раскинутим.  
 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.21. 
 

 За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе 
ЗОО. 
 
 

Чл.22. 
 

 У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у 
супротном, уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 

 
 
 

 Чл.23. 
 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по три  примерка 
налазе код сваке од уговорних страна. 
 
 
 

У г о в о р н е    с т р а н е: 
 

 
 
 

                      За купца,                                                                  За продавца, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                          Д И Р Е К Т О Р, 
 
 
  _______________________________                        ____________________________    
    (др Игор Новаковић)                                        (                   ) 
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  Образац бр.14.                                                                                                

 
Референтна листа се 
односина доказивање 
испуњености услова,да 
понуђач располаже 
неопходним пословним 
капацитетом из чл.77. Закона 
о јавним набавкама, из 
Конкурсне документације за 
ЈН бр.04/13. 

 ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: ___________________________ 
 
Место седишта:  ___________________________ 
 

 
   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  (ЈН бр.04/13)  

 
 Понуђач је, у току, 2010, 2011 и 2012 године, извршио испоруку ( продају ) предметних добара:  

 

 
Ред. 
Бр. 

 
Назив купца 

Место 
седишта  

купца 

Контакт 
телефон 

купца 

Година 
испоруке 
(продаје) 
добара 

Предмет 
добара 

Вредност 
испоруке 
(продаје) 

 (у динарима 
без ПДВ-а) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       

 
 
 

   УКУПНА вредност 
испоручених предметних 
добара у 2010, 2011 и 2012 
(у динарима без ПДВ-а) 
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НАПОМЕНА: 
 

Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, односно 
потврду свога купца (потписану и печатирану).  

 Референце понуђача које се не односе на продају (испоруку) опреме за видео надзор, 
наручилац неће признавати. 

Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција може 
кориговати (повећати или смањити) према стварном стању код подносиоца захтева-понуђача.  

Уколико је наручилац – ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. у Нишу, означен као купац, није потребно 
достављати поменуте потврде о испоруци предметних добара, већ је потребно само навести све 
тражене податке из табеле.  
              
        За понуђача, 

                
_________________________ 

У ________________________,                                                 
 
Дана, ____________ 2013. године.( м. п. ) 
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______________________________ 
(назив понуђача)  

____________________ 
            (место седишта понуђача) 

 
 
 
 На захтев насловног предузећа, а на основу чл.77 ст.2. тач:2). подтачка: (а) Закона о 
јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012.) и службене евиденције којом располаже ово 
Предузеће, издаје се следећа  

 
 

П О Т В Р Д А 
 

 
 Овим се непозиво потврђује да је Предузеће ____________________________ из 
__________________________, а на основу закључених одговарајућих уговора, извршило 
ниже наведену продају (испоруку)добара, и то: 
 

 
Ред. 
бр. 

 
Назив добара 

 Уговорена 
вредност 

(у динарима 
без ПДВ-а) 

Година 
продаје 

(испоруке) 
добара 

 
  1.       

    

 
  2.   

    

 
  3. 

    

 
  4.   

    

 
  5. 

    

 
 Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступцима јавнихнабавки,  док 
се у друге сврхе не може користити. 

  
 

      Заиздаваоца потврде, 
 
 

                                                              (м.п.)                  ___________________________ 
       (потпис одговорног лица) 

 
 
 
 


