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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 7/2020, деловодни број: 015-404-
14/2020-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 7/2020, 
деловодни број: 015-404-14/2020-2,  припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у поступку јавне набавке мале вредности 

 
Набавка радова 

 
Изградња видео надзора у образовним 

установама и на раскрсници у Кули 
 

 
ЈНМВ бр. 7/2020 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа Кула 
Адреса: Лењинова 11, 2530 Кула  
Интернет страница: www.kula.rs  
 
2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 7/2020 су радови –  Изградња система видео 
надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули 
 
3. Поступак није обликован у партије. 
 
4. Контакт (лице и служба)  
Служба: Одсек за јавне набавке  
Лица за контакт:  
Биљана Шљукић  
Е - mail адреса: bsljukic@kula.rs и bkovacevic@kula.rs 
Телефон: 025/751-144 
Факс: 025/722- 273 
Радно време: понедељак – петак од 8 до 14 часова 
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 
 

 А.   PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA 
  ZA RADOVE NA IZGRADNJI SISTEMA VIDEO NADZORA SKOLA PETEFI BRIGADE OPŠTINA KULA 

 
 
 
 
 

 
 
Red.Br   Opis radova i materijala 

 

Jedinica 
mere 

 

 Jedinačna 
cena 

 
 

Skola Petefi 
Brigade  

 

 
 
     Ukupno 
 

 

 
 

Ukupno cena 
 

 
1 Kamera SONY SNC-P1 ili odgovarajuci kom  5.0 5.00  
2 Monitor 193V5LSB2/10 Led  ili odgovarajuci kom  1.0 1.00  
 Business i3-8100, 4GB, 500GB. DVD-RW  ili 

odgovarajuci 
kom  1.0 1.00  

4 Euro natikac 250V  ili odgovarajuci kom  5.0 5.00  
 Euro utikac 250V  ili odgovarajuci   kom  5.0 5.00  

6 Rek orman za zidnu montažu 400/300/200  ili 
odgovarajuci 

kom  1.0 1.00  

7 HDMI-Kabel dužine 5 metar  ili odgovarajuci kom  1.0 1.00  
8 Razvodna kutija 200x100x70 ME-KII IP65  ili 

odgovarajuci 
kom  10.0 10.00  

9 PP/L 2x0,75 Kabel za napajanje  ili  
odgovarajuci 

m  200.0 200.00  

10 Desktop svič sa 5 10/100Mbps RJ45 portova ili 
odgovarajuci 

kom  5.0 5.00  

11 Strujni kabal 3X1.5 PPY  ili odgovarajuci  m  50.0 50.00  
12 Podsklop sa 6 priključna mesta  ili odgovarajuci kom  1.0 1.00  
13 Lan kabal FTP Cat5e  ili odgovarajuci m  400.0 400.00  
14 Konektor SFTP RJ45  ili odgovarajuci kom  30.0 30.00  

15 Modularni mikro utikač RJ4 5 ili odgovarajuci kom.  10.0 10.00  
16 Dvopolni utikac masiv ravni A250V 2P+1  ili 

odgovarajuci 
kom  1.0 1.0  

17 PVC Regali 16x16 za polaganje instalacije od 2 
m.  ili odgovarajuci 

kom.  50.00 50.00  

18 Montaža kamera video nadzora usmerenje 
štelovanje programiranje inteligentnih funkcija 
u kameri   ili odgovarajuci 

kom  1.0 1.00  

Ukupno : 
 
PDV 
 
Ukupna vrednost radova i materijala : 
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SKOLA PETEFI BRIGADE KULA 
 
1.Sony SNC-P1 Mrežna kamera                                                                                         

 
Sony mrežnakamerazaunutrašnjumontažu, 330K Pixel, ¼ 
4mm ugradjenobjektiv, dvosmerni audio, detektorpokreta, alarmniulaz/izlaz, MPEG4/JPEG, 15/18 fps-VGA, PAL 
kompozitniizlaz, nosač,TCP/IP, HHTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, SNMP, napajanje, 12VDC,3,5W. 
2. Netis ST3105S svic Desktop svič      

 
Desktop svičsa 5 10/100Mbps RJ45 portova. IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control 
standardi.Sviportovipodržavaju Auto MDI / MDIKS funkciju, eliminišuc´ipotrebuzaukrštenimkablovimaili uplink 
portovima. Sa Plug-and-play & Green Power funkcijomobezbeđujejeftinu, jednostavnuivisokoučinkovitunadogradnjumreže. 
3.Podsklopsa 6 prikljucnih mesta        

 
Razvodniksa 6 uzemljenihutičnica.Zapriključenjevišeuređaja u jednumrežnuutičnicu. 
4. JXF403020 Metalni orman (400/300/200)  

 
Rekormanzazidnumontazu 400/300/200.Rek panel zamontzunazidsazastitomodulaskavode, napravljen od jakogcelikakoji 
mu dajecvrstinu. Vratamogu da se montiraju da se otvarajusaleveilidesnestrane. 
5.TS51 Modularni mikroutikac RJ45                                                        

 
8P/8C Krimpnamontazaza ISDN racunarskemreze RJ45 
11.Razvodna kutija 200x100x70 ME-KII IP65 Mitea  

 
Razvodnakutija 200x100x70 ME-KII IP65  
12.PVC regali 16x16x2000 Mutlusan 

 
PVC Regali 16x16 zapolaganjeinstalacijeod 2m. 
13.3x1,5-PPL Strujnikabal                                                                                                
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Kabelzastruju.Provodnikizolovan PVC masom.Jezgro: žilepouzene. 
Međuprostoriispunjeninevulkanizovanomgumom.Plašt: bešavnacevod PVC mase, popravilusiveboje. Primena: U 
suvimivlažnimprostorijamazapolagnje u malterilipozidusaobujmicama.Nijedozvoljenopolaganje u zemlji, 
naotvorenomprostoruili u betonu (zalivanjem). Napomene: Nazivninapon 300/500V.Najviša dozvoljenatemperatura 
70 °C 

 
14.Uvodnici PG13.5                                                                                             

 
Kablovskiuvodnik PG13,5 
Stepenzaštite: IP68 
U saglasnostisa ROHS direktivom 
6.KablExtralink Cat 5e FTP outdoor kotur 305m                            

 
Kabl Extralink Cat 5e FTP outdoor kotur 305m 
7.Dvopolni utikač masiv ravni A250V 2P+1                                                                              

 
Dvopolniutikacmasivravni A250V 2P+1 
8.Euro natikac 250V Beli 

 
Euro natikac 250V Beli 
9. Euro utikac 250V Beli 

 
Euro utikac 250V Beli 
 
 
 
 
10.LED Monitor 19" Format 16:9 osvetljenje 200cd/m 
 

 
 

LED monitor Format 16:9,osvetljenost 200 cd/m 

Rezolucija 1366x768,odziv 5 ms,mega DCR 16.7 miliona boja eco saving multi Screen S/W.Samsung MagicBright3 
MagicColor,Off Timer,magic tune,customized Key.Image Size supported energy Star 5.0 
 
 
 
15.Altos Genesis Intel Core I3/4Gb/HD Grafika/500 Gb/DVD 

 
Altos Genesis Intel Core I3/4Gb/HD Grafika/500 Gb/DVD 
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Maticna ploca LGA1151 H310, PCIe/DDR4/SATA3/GLAN/7.1 

Procesor Intel® Core™ i3-8100, 14nm, 4-fizicka/4-logicka jezgra, 6MB L3 keš, potrošnja 65W 

Takt procesora 3.60GHz Memorija 4GB 
DDR4 

Kapacitet hard diska 500GB SATA3 

Graficka kartica Intel® UHD Graphics 630 / Frequency 350 MHz / MAX Dynamic Frequency 
1.10GHz (integrisana u procesoru) 

Opticki uredaj DVD+/-RW SATA/black, DVD Multi Writer Zvucna kartica 7.1 
System (integrisana na maticnoj ploci) Kucište Midi Tower, 500W 

Brzina rotacije hard diska 7200rpm 

. 
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA 
  ZA RADOVE NA IZGRADNJI SISTEMA VIDEO NADZORA SKOLA VUK KARADŽIĆ OPŠTINA KULA 

 

    
 

Opis  radova i materijala 

 

Jedinica 
mere 

 

Jedinična 
cena 

 

 

 
Škola Vuk 

Kradžić 
 

 
 

Ukupno 
 
 

 
Ukupno 

cena 
 

1 Kamera SONY SNC-P1 ili odgovarajuci kom  5.0 5.00  
2 Euro natikac 250V  ili odgovarajuci kom  5.0 5.00  
3 Euro utikac 250V  ili odgovarajuci kom  5.0 5.00  
4 Rek orman za zidnu montažu 400/300/200 

ili odgovarajuci 
kom  1.0 1.00  

5 Razvodna kutija 200x100x70 ME-KII IP65 
ili odgovarajuci 

kom  9.0 9.00  

6 PP/L 2x0,75 Kabel za napajanje ili 
odgovarajuci 

m  200.0 200.00  

7 Desktop svič sa 5 10/100Mbps RJ45 
portova  ili odgovarajuci 

kom  4.0 4.00  

8 Strujni kabal 3X1.5 PPY ili odgovarajuci m  50.0 50.00  
9 Podsklop sa 6 priključna mesta ili 

odgovarajuci 
kom  1.0 1.00  

10 Lan kabal FTP Cat5e ili odgovarajuci m  400.0 400.00  
11 Konektor SFTP RJ45 kom  10.0 10.00  

12 Modularni mikro utikač RJ45 ili 
odgovarajuci 

kom.  50.0 50.00  

13 Dvopolni utikac masiv ravni A250V 2P+1 
ili odgovarajuci 

kom  1.0 1.0  

14 PVC Regali 16x16 za polaganje instalacije 
od 2 m  ili odgovarajuci 

kom.  50.00 50.00  

15 Montaža kamera video nadzora usmerenje 
štelovanje programiranje inteligentnih 
funkcija u kameri ili odgovarajuci 

kom  1.0 1.00  

Ukupno : 
 
PDV 
 
Ukupna vrednost radova i materijala : 

 
 
 
 
 
 

  

 OVE NA IZGRADNJI SISTEMA VIDEO NADZORA SKOLA PETEFI BRIGADE OPSTINA KULA
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SKOLA VUK KARADŽIĆ KULA 
 
1.Sony SNC-P1 Mrežna kamera                                                                                         

 
Sony mrežnakamerazaunutrašnjumontažu, 330K Pixel, ¼ 
4mm ugradjenobjektiv, dvosmerni audio, detektorpokreta, alarmniulaz/izlaz, MPEG4/JPEG, 15/18 
fps-VGA, PAL kompozitniizlaz, nosač,TCP/IP, HHTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, SNMP, 
napajanje, 12VDC,3,5W. 
. 
3.Podsklopsa 6 prikljucnih mesta        

 
Razvodniksa 6 uzemljenihutičnica.Zapriključenjevišeuređaja u jednumrežnuutičnicu. 
4. JXF403020 Metalni orman (400/300/200)  

 
Rekormanzazidnumontazu 400/300/200.Rek panel zamontzunazidsazastitomodulaskavode, 
napravljen od jakogcelikakoji mu dajecvrstinu. Vratamogu da se montiraju da se 
otvarajusaleveilidesnestrane. 
5.TS51 Modularni mikroutikac RJ45                                                        

 
8P/8C Krimpnamontazaza ISDN racunarskemreze RJ45 
6.Razvod nakutija 200x100x70 ME-KII IP65 Mitea  

 
Razvodnakutija 200x100x70 ME-KII IP65  
10..PVC regali 16x16x2000 Mutlusan 

 
PVC Regali 16x16 zapolaganjeinstalacijeod 2m. 
11.3x1,5-PPL Strujni kabal                                                                                                

 

Kabelzastruju.Provodnikizolovan PVC masom.Jezgro: žilepouzene. 
Međuprostoriispunjeninevulkanizovanomgumom.Plašt: bešavnacevod PVC mase, 
popravilusiveboje. Primena: U suvimivlažnimprostorijamazapolagnje u 
malterilipozidusaobujmicama.Nijedozvoljenopolaganje u zemlji, naotvorenomprostoruili u 
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betonu (zalivanjem). Napomene: Nazivninapon 300/500V.Najviša dozvoljenatemperatura 70 
°C 

 
12.Uvodnici PG13.5                                                                                             

 
Kablovskiuvodnik PG13,5 
Stepenzaštite: IP68 
U saglasnostisa ROHS direktivom 
13.Kabl Extralink Cat 5e FTP outdoor kotur 305m                            

 
Kabl Extralink Cat 5e FTP outdoor kotur 305m 
7.Dvopolni utikač masiv ravni A250V 2P+1                                                                              

 
Dvopolniutikacmasivravni A250V 2P+1 
8.Euro natikac 250V Beli 

 
Euro natikac 250V Beli 
9. Euro utikac 250V Beli 

 
Euro utikac 250V Beli 
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    Б.     PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALА 
ZA RADOVE NA IZGRADNJI SISTEMA VIDEO NADZORA NA RASKRSNICI NA TERITORIJI 

OPŠTINE KULA 

 
 
 

 
 

Red.Br

 
 

   Opis radova i materijala 

 

  Jedinica 
mere 

 

Jedinačna cena 
 

Raskrsnica 

 
 

     Ukupno 

 
 

Ukupno cena 

1 Kamera IP Full HD SNC-EB632R ili 
odgovarajuci 

kom  2.0 2.00  

 Kamera IP Full HD SNC-VB642D ili 
odgovarajuci 

kom  1.0 1.00  

2 Bosh snimac Divar2000 NVR ili 
odgovarajuci 

kom  1.0 1.00  

3 8-Portni 10/100mb/s desctop Poe svič sa 4 
poe porta 802.3 ili odgovarajuci 

kom  1.0 1.00  

4 Nosač za montažu na stub-dvostarni ili 
odgovarajuci 

kom  5.0 5.00  

5 Rek orman za zidnu montažu 400/300/200 ili 
odgovarajuci 

kom  1.0 1.00  

6 HDMI-Kabel dužine 5 metar ili odgovarajuci kom  1.0 1.00  
7 Ubiquiti Power Beam 5AC-Gen2 AirMax 

25dBI MIMO 2x2 ili odgovarajuci 
kom  2.0 2.00  

8 Total zidni nosac ili odgovarajuci kom  2.0 2.00  

9 Western Digital WD20PURX-78 hard disk 
2TB ili odgovarajuci 

kom  1.0 1.00  

10 Strujni kabal 3X1.5 PPY ili odgovarajuci m  300.0 300.00  
11 Podsklop sa 3 priključna mesta ili 

odgovarajuci 
kom  2.0 2.00  

12 FTP CAT5e Outdoor samonoseći sa sajlom ili 
odgovarajuci 

m  310.0 310.00  

13 Konektor SFTP RJ45 ili odgovarajuci kom  30.0 30.00  
14 Total zidni nosac ili odgovarajuci kom  2.0 2.00  

15 Modularni mikro utikač RJ45 ili odgovarajuci kom.  10.0 10.00  

16 Lan kabal FTP Cat5e Outdoor ili 
odgovarajuci 

kom  100.0 100.00  

17 Vivax imago Led tv televizor ili odgovarajuci kom.  1.00 1.00  
18 Montaža kamera video nadzora usmerenje 

štelovanje programiranje inteligentnih 
funkcija u kameri. ili odgovarajuci 

kom  1.0 1.00  

Ukupno : 
 
PDV 
 
Ukupna vrednost radova i materijala : 
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                                                    VIDEO NADZOR RASKRSNICA KULA 
 

1. Sony SNC-EB632R Outdoor IR Bullet 

 Sony IP Full HD IR Bullet kamera sa IPELA ENGINE EX ™ motorom daje odličan 
kvalitet visoku osjetljivost i stabilizaciju slike.Otporana na sve  vremenske uslove  idealno za sirok 
spektar bezbednosti , od gradskih centara, transportnih sistema i prodajnih centara u skolama 
fakultetima itd. Exmor CMOS senzor  snima ostre Full HD slike,  daje jasne slike s malo  buke u 
izazovnim uslovima slabog osvetljenja. IPELA ENGINE EX platforma koristi jedinstvenu obradu 
signala za povećanje kvaliteta slike u širokom spektru radnih okruženja, dok stanje-of-the-art video 
tehnologija nudi efikasnije sigurnosne operacije na osnovu korisnički definisanih  pravila.View-DR 
širi dinamički raspon kako bi se pomoglo u identifikaciji ljudskih lica i drugih objekata sa  visokim 
kontrastom i snažnim pozadinskim osvjetljenjem scene. Vidljivost Enhancer (VE) dinamički  
podešava osvjetljenje  slike i boje  piksel po piksel, dok XDNR (odlično Dynamic Noise 
Reduction) drastično smanjuje buku, čime se smanjuje zamućenja pri slabom svetlu. DEPA 
Advanced Intelligent Video Analytics za aktiviranje alarma na osnovu korisnički definisanih 
pravila.Kamera može vidjeti u uslovima potpune tame, sa ugrađenim IC (infracrvene) osvetljenje 
koje je zajedno sa IR tehnologijom za snimanje u blizini i udaljenih objekata bez prevelikog 
izlaganja.Stabilizator slike održava slike stabilnim za oštrije snimke, čak i kada je kamera  izložena 
vibracijama.  
Senzor slike 1 / 2.9-tip,Progressive Scan Exmor CMOS senzor,Broj Efektivni pikseli Pribl. 2.14 
megapiksela,Signal System NTSC / PAL (prebacivanja)Sinkronizacija Unutrašnja  
sinkronizacija,Minimalno osvjetljenje (50 IRE) Boja: 0,1 lx (F1.2, View-DR Off, VE Isključeno, 
AGC On, 1/30 e, 30 fps) B / W: 0 lx (IR iluminator Na) Minimalno osvjetljenje (30 IRE) Boja: 
0,06 lx (F1.2, View-DR Off, VE Isključeno, AGC On, 1/30 e, 30 fps)B / W: 0 lx (IR iluminator Na) 
Dynamic Range Ekvivalent 90 dB sa View-DR tehnologija S / N (Gain 0 dB) Više od 50 dB 
Auto GainBrzina zatvarača 1/1 s do 1 / 10,000 s,Kontrola ekspozicije Kompenzacija ekspozicije, 
brzina zatvarača, Iris ,Balans bele ATW, ATW-PRO,Ugrađeni varifokalne objektiv  Optički zum 
3x,Digitalni zum 4x Ukupno zum od 12x.Horizontalni ugao gledanja 105.3 ° do 35,6 ° 
Vertikalni ugao gledanja 56,9 ° do 20,1 °,Minimalna udaljenost objekta 300 mm,Dan / Noć 
povezan s Easy fokusom,Stabilizator slike Elektronski,Privatnost Maskiranje ( broj ) 20 Privatnost 
maskiranja ( oblik ) četvorougaono formirane na bilo koja četiri ćoška,Privatnost Maskiranje ( boja 
/ efekt ) neprozirno 14 boja (crna, bijela , crvena , zelena, plava , cijan , žuta , magenta , Gray ( 6 
vaga ) ) , Mozaik. Maksimalna rezolucija 1920 x 1080, Format kompresije H.264 (High / Main / 
Baseline Profile ) , JPEG Maksimalna Frame Rate H.264 : 30 fps ( 1920 x 1080 ) JPEG : 30 fps ( 
1920 x 1080 ), Inteligentni Video / Audio Analitika ,Inteligentna Detekcija pokreta sa detekcijom 
lica ,mreža protokoli IPv4 , TCP , UDP , ARP , ICMP , IGMP * , HTTP , DHCP , DNS , NTP , RTP 
/ RTCP , RTSP preko TCP , RTSP preko HTTP , SMTP , IPv6 , HTTPS , SNMP ( V1 , v2c , v3 ) , 
FTP ( klijent ) , SSL.IEEE802.1X.Napajanje IEEE 802.3af ( PoE sistem ) 
Potrošnja energije Max . 11.4 W ( IEEE802.3af ( PoE ) ) 
Radna temperatura -30 ° C do + 50 ° C. 
 

2. Sony - SNC-VB642D Outdoor IP kamera 
 

Outdoor IP kamera   Visoka osetljivost 'Dual-svetlo', Otvoreni HD 1080p @ 60fps Bullet 

kamere cmos Ekmor_R sa 90dB dinamičkog opsega (Pogledaj-DR), i integrisani IR (100m) & # 
38; Vhite LED illuminators. Vodootporna IP66 varifokalni 3-9mm objektiv, JP / JP *, 12V & # 
38; 24 V AC *, Opseg temperatura -40 ° C * / + 60C *, DEPA Napredna Easi Fokus, 
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Jednostavno zumiranje, ONVIF kompatibilan, 3 godine PrimeSupport uključen. (* U zavisnosti 
od ulaza energije) 

3. BOSCH DDN-2516-200N16/S DIVAR Netvork 2000, 16 kanalni NVR sa ugradenim PoE 
prekidacem (bez HDD-a) 

 
DIVAR Netvork 2000, 16 kanalni NVR sa ugradenim PoE prekidacem (bez HDD-a)16 IP kanala 
sa dolaznim propusnim opsegom od 256 Mb / s 8 MP (UHD) podrška za IP kamere za prikaz i 
reprodukciju Live prikaz u realnom vremenu za 8 kanala @ 1080p ili 2 kanala @ 4k Kompaktan, 
cvrst i elegantan dizajn 
SNAGA 
Snaga 
Spoljni adapter za napajanje AC ulaz (bez PoE) 100-240 VAC; 50-60 Hz; 1.5 A 
AC ulaz (sa PoE) 100-240 VAC; 50-60 Hz; 3.5 A 
RTC baterija na glavnoj PCB Lithium CR2032, 3 VDC 
Izlaz za napajanje DC izlaz (bez PoE) 12 VDC; 5 A 
DVR Ulaz za napajanje (bez PoE) 12 VDC 
Maksimalna potrošnja elektricne energije (nema HDD) 8,7 V bez PoE 15,2 V sa PoE 
Maksimalna potrošnja energije PoE + prekidaca 115 V 
Maksimalna potrošnja energije (po PoE + portu) 25,5 V 
  4. Tenda TEF1008P 8 portni switch sa 4 Poe porta 

 
8*10/100 Mbps, port 1 do port 4 podržavaPoEnapajanje, PoE protocol: 
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at, ukupno 
58W, radnatemperatura -10°C - 45°C, dimenzije 
186.7mm*106.7mm*33.3mm. 
 

5. STR 218A Adapter zamontažu STR kućištana stub – dvostrano 
 

 
                    Adapter zamontažu STR kućištana stub – dvostrano 
6. JXF403020 Metalniorman (400/300/200) 

 
Rek orman za zidnu montazu 400/300/200 Rek panel za montzu na zid sa zastitom od ulaska 
vode, napravljen od jakogcelikakoji mu daje cvrstinu. Vrata mogu da se montiraju da se   
otvaraju sa leve ili desne strane. 
7. HDMI kabel V1.4 19P Utikac-19Utikac 5m 

 
HDMI kabel V1.4 19P Utikac-19Utikac 5m Digitalni video kabel V1.4 Audio povratni HDMI 
Ethernet kanal 3D preko HDMI Podržava 4K x 2K rezoluciju 
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8. UBIQUITI PowerBeam 5AC-400 airmax 25 dBi - MIMO 2x2 - na otvorenom 5 GHz, 1x 

GBit  
PowerBeam LAN je vanjska jedinica,  25 dBi 2x2 MIMO antena sa 5GHz.U TDMA airMAX 
protokol omogucava bez presedana stalabilnost, visoku propusnost i nisku latenciju 
multipoint mreže.Frekvencija (GHz) 5 Brzina prenosa max (Mbps) 450 Standardi 802.11ac 
Èipset Atheros TX Power regulacija ano Max. izlazna snaga (dBm)25 Osetljivost (dBm) -94 
modulacija OFDM, QAM Encryption WPA-AES, WPA2-AES LAN port 1 x RJ45 
10/100/1000 Potrošnja (W) 
 

9. Total Zidni nosač 

 
 
Nosač  antene za bežični prenos 

10. Western Digital WD20PURX-78 hard disk 

 
Western Digital, hard disk 2TB Purple, 5400RPM, SATA III, 64MB 
11. 3x1.5mm-PPY Strujni kabal 

 

Kabel za struju 

Provodnik izolovan PVC masom.Jezgro: žile pouzene. Međuprostori ispunjeni 
nevulkanizovanom gumom.Plašt: bešavna cev od PVC mase, po pravilu sive boje. Primena: 
U suvim i vlažnim prostorijama za polagnje u malter ili po zidu sa obujmicama.Nije 
dozvoljeno polaganje u zemlji, na otvorenom prostoru ili u betonu (zalivanjem). Napomene: 
Nazivni napon 300/500V.Najviša dozvoljena temperature 70°C. 
 
 
 
 
12.Podsklop sa 3 prikljucna mesta 

 
Razvodnik sa 3 uzemljenih utičnica  

Za priključenje više uređaja u jednu mrežnu utičnicu 

13. FTP Lansan Cat 5e Outdoor samonoseci sa sajlom 305m 
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Kabel za umrežavanje računara na kratkim i srednjim rastojanjima (do 550 m).Samonoseća 
izvedba.Pronalazi primenu i kod bezbednosnih kamera koje imaju konektor namenjen ovoj vrsti 
kabla.Sastoji se od upredenih parica omotanih aluminijumskom folijom 

14. TS51 Modularni mikro utikac RJ45 

 
8P/8C Krimpna montaza za ISDN racunarske mreze RJ45 
 
15. Kabl Extralink Cat 5e FTP outdoor kotur 305m 

 
ESD GW (dodatna žica za uzemljenje) 
16. VIVAX LED TV-32S55DT, Dijagonala 32" / 82 cm 

 
Led monitor  dijagonala 32" / 82 cm, Maksimalna rezolucija 1366x768, Osvetljenje 300 cd/m2, 
Kontrast 1200, Vidljivi ugao (hor.) 178 °, Vidljivi ugao (ver.) 178 °, Vreme odziva 5 ms, VESA 100 
x 200, D-sub 1, HDMI 3, SCART 1, USB 1, DVB-T / DVB-C, PC Audio 

 
 
 
 
 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА (A+Б): 
 
 
 А) Изградња система видео надзора у образовним установама ОШ „Вук 
Караџић“ у Црвенки и ОШ „Петефи бригада“ у Кули 
 
 Б) Изградња система видео надзора на раскрсници у Кули 
 
 

UKUPNO (A+B): ______________________________ 
 

PDV (20%): __________________________________ 
 

                    UKUPNO SA PDV_om: _________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Датум 
 

_______________________ 
 
       

Понуђач 
 

__________________________ 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 
став 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом 
 
 

2. 

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

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

5. 

Да има важећу лиценцу 
надлежног органа за вршење 
послова одржавања система 
техничке заштите  која издата од 
МУП РС, у складу са чланом 6. 
Став 1. Тачка 2. Закона о 
приватном обезбеђењу 
(''Сл.Гл.РС''Бр.104/2013и 42/2015). 

Важећа (фотокопија) Лиценца за вршење 
послова монтаже пуштања у рад и 
одржавање система техничке 
заштите,  издату на име фирме од МУП 
РС, у складу Законом о приватном 
обезбеђењу (''Сл.гл.РС'' бр.104/2013 и 
42/2015) МУП-а РС 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатнe условe за учешће у поступку јавне набавке, дефинисанe овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач 
доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1.                                      ФИНАНСИЈСКИ  КАПАЦИТЕТ 
1.1. 

 
 За претходне 3 (три) обрачунске пословне 

године (2017., 2018. и 2019.година) 
- да је остварио просечан приход у 
минималном износу  од 
4.000.000,00 динара без ПДВ_а ; 
 
- да у том периоду није забележио 
негативан годишњи пословни 
резултат и 
 

           - да Понуђачу у периоду од шест  
месеци пре дана објављивања јавне 
набавке пословни текући рачуни нису 
били у блокади. 

 - Доставити Извештај о бонитету за јавне 
набавке БОН-ЈН за претходне 3  године (2017., 
2018. и 2019. године ) који издаје Агенција за 
привредне регистре, који мора да садржи: 
статусне податке понуђача, сажети биланс 
стања и биланс успеха за претходне 3 
обрачунске године (2017., 2018. и 2019.), 
показатеље за оцену бонитета за претходне 3 
обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН 
нису доступни подаци за 2019. годину, 
потребно је доставити биланс стања и биланс 
успеха за 2019. годину, којим понуђач доказује 
да у претходној обрачунској години није 
остварио губитак у пословању.  

 - Потврда НБС - Дирекција за регистре и 
принудну наплату - Одељење за регистре и 
бонитет (Потврда о броју дана неликвидности) 
у неовереној фотокопији. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
2.1. 

 
 Да је у претходне три године (2017, 2018 и 

2019.година) извршио испоруку, монтажу 
и инсталацију опреме за видео надзор у 
укупном износу од 4.000.000,00 динара 
без ПДВ_а. 

 

 

- Реферец листа са потврдама овереним 
од стране Наручиоца и фотокопија 
уговора који прате наведене рефернце. 
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2.2. Да понуђач располаже неопходним 
пословним капацитетом: 
-  да понуђач поседује важећи 
сертификат ISO/IEC 25010:2015 
(системски софтверски инжињеринг) 
област контролисања спречавање 
крађе пре него што се деси 
   - да понуђач испуњава захтеве 
међународног стандарда ISO 27001 – 
Систем менаџмента безбедности 
информација 
 
- да понуђач испуњава захтеве 

међународног стандарда ISO 9001 
– Систем менаџмента квалитетом 
(област контролисања: физичка 
заштита објеката и људи; 
менаџмент из контролног центра – 
алармни мониторинг, видео 
мониторинг, патролни тимови; 
извођење система ИТ мрежа) 

- да понуђач испуњава захтеве 
српског стандарда SRPS 
А.L.002:2008 о контролисању 
услуга приватног обезбеђења 
(област контролисања, техничка 
заштита, видео обезбеђење). 

 
 
- фотокопијом сертификата о испуњености 
захтева стандарда ISO /IEC 25010:2015 
(системски софтверски инжињеринг) 
област контролисања спречавање крађе 
пре него што се деси 
 
- Фотокопија сертификата о испуњености 
захтева стандарда ISO 27001 – Систем 
менаџмента безбедности информација; 
 
 
- Фотокопија сертификата о испуњености 
захтева стандарда ISO 9001 – Систем 
менаџмента квалитетом (област 
контролисања: физичка заштита објеката 
и људи; менаџмент из контролног центра – 
алармни мониторинг, видео мониторинг, 
патролни тимови; извођење система ИТ 
мрежа) 
 
- Фотокопија важећег сертификата издатог 
од стране Центра за квалитет Привредне 
коморе Србије о испуњености захтева 
стандарда 
 
 

2.3. - да је понуђач овлашћен од 
произвођача понуђене опреме да 
обезбеди инсталацију, подешавање 
система, пуштање у рад, продају, 
сервисирање, одржавање и техничку 
подршку (МАФ). 

- фотокопија сертификата, потврде (МАФ) 
којом понуђач понуђење опреме потврђује 
и овлашћује фирму да је квалификована 
да обезбеди инсталацију, подешавање 
система, пуштање у рад, продају, 
сервисирање, одржавање и техничку 
подршку за понуђену опрему у конкретно 
овој јавној набавци. 

2.4. - Да понуђач има усвојен Акт о 
процени ризика у складу са 
одредбама Закона о безбедности и 
здравља на раду. 

 

- Потврда фирме која је сачинила Акт о 
процени ризика 

2.5. - да камере које се нуде буду 
атестиране од зрачења тј. да поседују 
ЕМЦ - атест  (атест за електро 
магнетну компатибилност). 
 
 
 

- Фотокопија атеста, потврде ЕМЦ (атест 
за електро магнетну компатибилност) 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 7/2020  19/ 44 
  

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
3.1. 
 
 

- да опрема из техничке 
спецификације испуњава све 
карактеристике и функције наведене у 
конкурсној документацији 

- изјава понуђача на сопсвеном 
меморандуму да опрема из техничке 
спецификације испуњава све 
карактеристике и функције наведене у 
конкурсној документацији, те да је 
сагласан да пре доношњеа одлуке о 
додели уговора у року од 3 дана од 
захтева наручиоца донесе сву понуђену 
опрему и демонстрира све њене функције 
и карактеристике тражене у техничкој 
спецификацији предметне набавке. 

3.2. - да понуђач располаже неопходним 
техничким ресурсима за пренос слике 
у сопствени или изнајмљени надзорни 
центар, тј. да о свом трошку обезбеди 
линк између предметних објеката, 
чворишта и од чворишта до надзорног 
центра, с тим да пропусна моћ канала 
који се користе за пренос видео 
сигнала мора бити најмање 60 Mb/s. 

Попуњена, потписана и оверена 
сагласност понуђача (Образац 7. у 
поглављу V ове конкурсне документације) 
 

4. КАДРОВСКИ  КАПАЦИТЕТ 
4.1.  

- да има најмање два ангажована 
запослена лица који у складу са 
члано 6. став 1 Закона о приватном 
обезбеђењу („Сл. гл. РС“ 
бр.104/2013 и 42/2015) имају важећу 
лиценцу за вршење послова 
монтаже, пуштања у рад, 
одржавање система техничке 
заштите и обуке корисника издате 
од МУП-а Републике Србије  

- да горе наведена ангажована лица 
имају положен стручни испит за 
монтажу камера код произвођача 
опреме која се монтира. 

- Фотокопија уговора о раду за најмање 
два радника који су у сталном радном 
односу, односно други акт о ангажовању 
у складу са Законом о раду, уколико није 
стално запослен код понуђача као и 
фотокопија М образца (или другог 
одговарајућег образца).  

- Решења издата од стране  Министарства 
унутрашњих послова на име радика - 
Важећа (фотокопија) Лиценца за вршење 
послова монтаже, пуштања у рад и 
одржавање система техничке заштите и 
обуке корисника 
 - Фотокопије сертификата о положеном 
стручном испиту на име радника издате од 
произвођача опреме која је предмет 
набавке. 

4.2 Да запослени који су наведени за 
монтажу и одржавање опреме која је 
предмет јавне набавке имају положен 
стручни испит MTCNA,UBWS,UBWA за 
конфигурисање,управљање рутера 
као и дизајнирање,управљање и 
одржавање мреже. 

- Фотокопија важећих сертификата издата 
на имена два лица која ће бити 
задужена за конфигурисање 
управљање рутерима и одржавање 
бежичне мреже као и доказ на који 
начин су та два лица ангажовани код 
понуђача,фотокопија уговора по коме су 
та два лица ангажована код понуђача у 
складу са Законом о раду. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 5., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 
фотокопије Лиценце за вршење послова монтаже пуштања у рад и 
одржавање система техничке заштите,  издату на име фирме од МУП 
РС, у складу Законом о приватном обезбеђењу (''Сл.гл.РС'' бр.104/2013 
и 42/2015) МУП-а РС 

 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке  наведених у табеларном приказу додатних услова,  у складу 
са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених 
у табеларном приказу. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 5) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да 
за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу 
V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног 
лица подизвођача и оверену печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 5) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом.  

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи 
од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави 
копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може 
бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих 
или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан 
да достави: 
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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

 Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 
зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

 Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 

 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  

 Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
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локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  

 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција 

за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

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

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
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. 

 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. 

 
 

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда истом понуђеном ценом  
Уколико ни након примене наведеног критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 
путем жреба. 
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V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  
3) Образац структуре цене (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезник услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН (Образац 6); 
7) Сагласност понуђача (Образац 7); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
радова број 7/2020: Изградња система видео надзора у образовним 
установама и на раскрсници у Кули, ЈНМВ број 7/2020 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

Адреса понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

1) Назив подизвођача: 
 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса: 
 

 Матични број: 
 

 Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 

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

 
Изградња система видео надзора у образовним установама и на 
раскрсници у Кули, ЈНМВ број 7/2020 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извршења радова 
 

 

 
 
 
Датум 

 
_______________________ 

 
 

Понуђач 
 
__________________________ 

 
 
                    

 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде за ЈНМВ 7/2020, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 
 
 

Предмет јавне набавке Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-
ом 

1 2 3 

А) Изградња система видео надзора у 
образовним установама у  ОШ „Вук  
Караџић“ у Црвенки и ОШ „Петефи бригада“ 
у Кули 

  

Б) Изградња система видео надзора на 
раскрсници у Кули 

  

                                         УКУПНО (А+Б)   

 
  

 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 2. уписати колико износи цена без ПДВ-а за одговарајућу 
позицију; 

 у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом одговарајуће 
позиције 

 У реду „УКУПНО“ уписати у колону 2. уписати колико износи укупна 
цена без ПДВ-а 

 У реду „УКУПНО“ уписати у колону 3. уписати колико износи укупна 
цена са ПДВ-ом. 
 

 
 
 
 
 

Датум: 
 

Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке мале вредности бр. 7/2020, Набавка радова: 
Изградња система видео надзора у образовним установама и на 
раскрсници у Кули, поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   
 

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

 
(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести 
назив понуђача] у поступку јавне набавке радова: Изградња система 
видео надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули, 
ЈНМВ број 7/2020 године, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, и то: 

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

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 
 
Место: _____________                                                                    Понуђач: 
Датум: _____________                         .                     _____________________   
                                                       
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, 
на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 
испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач Понуђач  __________________________________ [навести 
назив понуђача] у поступку јавне набавке радова: Изградња система 
видео надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули, 
ЈНМВ број 7/2020 године, испуњава, и то: 

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

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну 
набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 

 
Место: _____________                                                                 Подизвођач: 
Датум: _____________                                                   _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава 
мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 
 

САГЛАСНОСТ ПОНУЂАЧА  
 
 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку заједничке јавне набавке бр. 
18/2018, као понуђач, дајем:  
 
 
 

С А Г Л А С Н О С Т 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 
сам сагласан да пре доношења одлуке о додели уговора, а по позиву 
Наручиоца, успоставим линк и демонстрирам пренос слике у сопствени или 
изнајмљени надзорни центар, тј. да о свом трошку обезбедим линк између 
предметних објеката, чворишта и од чворишта до надзорног центра, с тим да 
пропусна моћ канала који се користе за пренос видео сигнала мора бити 
најмање 60 Mb/s. 
 
 
 
 
 
Место: _____________                                                                    Понуђач: 
 
Датум: _____________                                                   ___________________                                                    
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VI МОДЕЛ УГОВОРА  
 
 

Изградња система видео надзора у образовним установама и 
на раскрсници у Кули 

 
     Закључен дана _______ 2020. године у Кули између: 

 
 
1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА, Лењинова 11, МБ 08368660, 

ПИБ 100260889, рачун број 840-43640-61, коју заступа Владимир Павков, 
начелник општинске управе  (у даљем тексту: Наручилац) и  

 
2. ИЗВОЂАЧ РАДОВА: __________________________________________ 

(назив извођача, место и адреса), МБ _______________, ПИБ 
____________________,рачун број _______________, кога заступа 
____________________________  (у даљем тексту: Извођач) 

 
 
Предмет уговора 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи система 

видео надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули, на 
основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 7/2020, а у 
свему према Спецификацији радова и понуди бр. ___________ од _______ 
2020. године, а који акти чине саставни део овог уговора.  
 
Цена и начин плаћања  

Члан 2. 
        Укупна цена предметних радова из члана 1 износи:  
  
______________  динара (словима: _________________________________) 
без ПДВ-а,  
 
_______________ динара (словима: __________________________________) 
са ПДВ-ом.  

 
Јединчне цене, а тиме и збирна цена које је Извођач радова навео у 

својој понуди и Спецификацији радова и које су одређене одлуком о додели 
уговора бр._______________ од _________2020. године су фиксне и неће се 
мењати током трајања целог уговорног периода. 
 

Члан 3. 
Радове који су предмет овог Уговора Наручилац ће Извођачу платити 

по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији. 
Плаћање по привременим ситуацијама ће се извршити у року до 45 

дана од дана овере и испостављања привремене ситуације, а плаћање по 
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окончаној ситуацији ће се извршити након примопредаје радова, у року од 45 
дана од дана овере и испостављања окончане. 

 Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној 
буџетској години биће реализоване највише до износа  финансијских 
средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за ту намену у наредној 
буџетској години. У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете 
због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 
 
Рок за извођење радова  

Члан 4. 
Извођач је дужан да све радове које су предмет овог уговора изведе у 

року од 10 радних дана, рачунајући тај рок од дана увођења Извођача у 
посао. 
        
Обавезе Наручиоца 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање 

извођења радова и да Извођачу плати уговорену цену на начин и у роковима 
предвиђеним Уговором.  

Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима Извођача 
и да на тај начин контролише квалитет радова и ток радова и именоваће 
надзорни орган. 
 
Обавезе Извођача 

Члан 6. 
Извођач се обавезује да ће уговорене радове извести благовремено и 

квалитетно, у складу са правилима струке, стандардима и нормативима и са 
пажњом доброг извођача.  

Извођач је обавезан да обезбеди сав потребан материјал, одговарајућу 
радну снагу и сву потребну опрему за несметано извођење радова, у складу 
са Понудом.  

Извођач је дужан да поступи по свим примедбама и захтевима 
Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у 
зависности од конкретне ситуације, изврши поправку или поновно извођење 
радова. 

 
Место извођења радова 

Члан 7. 
Место извођења радова је Основна школа „Петефи Бригаде“ у Кули, 

Основна школа „ Вук Караџић“ у Црвенки и раскрсница у Кули на углу улица 
16. дивизије и Вељка Влаховића. 

 
Уговорна казна 

Члан 8. 
Ако Извођач не заврши све уговорене радове у року одређеном у 

члану 4. овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу 
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уговорну казну у износу од 1 промила од укупне вредности уговорених 
радова без ПДВ-а из члана 2. овог Уговора. 

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи 
највише до 5 % без ПДВ-а од износа  из члана 2. овог Уговора 

 
Средства обезбеђења испуњења обавеза 
 

Члан 9. 
Средства обезбеђења испуњења обавеза су две сопствене бланко 

регистроване менице, менична овлашћења и картон депонованих потписа: за 
добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Извођач се обавезује да у року од 2 дана од дана закључења уговора  

Наручиоцу достави једну регистровану бланко сопствену меницу у висини од 
10% за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. 

 
Извођач се обавезује да до тренутка примопредаје и коначног 

обрачуна изведених радова преда Наручиоцу једну регистровану бланко 
сопствену меницу у висини од 10% за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
 

Члан 10. 
У случају да Извођач радова не изврши своје обавезе у роковима и на 

начин предвиђен уговором Наручилац ће поднети банци Извођача на наплату 
регистровану бланко меницу за добро извршење посла у вредности од 10% 
уговорене цене без ПДВ-а. 

У случају да извођач радова не изврши обавезу отклањања грешака 
које би могле да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном 
року, Наручилац ће поднети банци Извођача на наплату регистровану бланко 
меницу у вредности од 10% уговорене цене без ПДВ-а за отклањање 
грешака у гарантном року.  

 
Гаранција 

Члан 11. 
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи две (2) године од 

примопредаје радова.  
Члан 12. 

Наручилац је дужан да, у току гарантног рока, у писменој форми 
(рекламација) пријави недостатке на изведеним радовима чим установи исте, 
а најдуже у року од 30 дана од дана када је недостатке утврдио. 

Наручилац испуњава своју обавезу обавештавања даном када 
рекламацију о недостатку пошаље на адресу Извођача, препорученом 
пошиљком. 

Наручилац је дужан да детаљно опише недостатак, да наведе какав 
захтев по основу њега има према Извођачу и у ком временском периоду 
захтева његово отклањање. 
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Члан 13. 
Извођач се обавезује да ће наручиоца информисати о начину 

отклањања рекламиране грешке и да ће с њим договорити термин за њено 
отклањање, најкасније 48 сати након добијања рекламације од стране 
Наручиоца. 

 
Примопредаја изведених радова  

Члан 14. 
За примопредају и коначан обрачан изведених радова образоваће се 

комисија састављена од представника Извођача и Наручиоца, а решењем ће 
је образовати Наручилац.  

Примопредаја и коначан обрачун радова се врши записнички.  
Престанак уговора 

Члан 15. 
Наручилац може раскинути овај уговор ако Извођач не буде извршио 

своје уговорне обавезе. 
Члан 16. 

Извођач може раскинути овај уговор ако Наручилац не буде могао да 
изврши своје уговорне обавезе. 
 Завршне одредбе 

Члан 17. 
За све што није предвиђено овим Уговором, сходно ће се примењивати 

одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 
Посебне узансе о грађењу, стандарди и други прописи који регулишу 
извођење радова који су предмет уговора и Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. У 
случају непостизања споразума, стварно и месно је надлежан суд по седишту 
Наручиоца. 

Члан 20. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 

свакој уговорној страни припада по 3 (три) примерка 
 

 
ИЗВОЂАЧ 

_____________________________ 
(назив фирме) 

______________________________ 
(име и презиме овлашћеног лица) 

____________________________ 
(потпис овлашћеног  лица) 

 
 

НАРУЧИЛАЦ  
ОПШТИНСКА УПРАВА КУЛА 

НАЧЕЛНИК  
 

_____________________________ 
Чедомир Бероња 

 
(М.П.) 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Кула, Лењинова 11, 25230 Кула са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  Изградња система видео 
надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули, ЈНМВ број 
7/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до 25. март 2020. године до 10 часова, без обзира на начин доставе. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду 
наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, 
са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
 Образац структуре цене (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси 
понуду са подизвођачем; 

 Образац сагласности понуђача (Образац 7) 
 Модел уговора (Поглавље VI) 
 Спецификацију радова (Поглавље II) 
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3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка није обликована у  партије. 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина 
Кула, Лењинова 11, 25230 Кула,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова –  Изградња система видео 
надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули, ЈНМВ бр. 
7/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова –  Изградња система видео 
надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули, ЈНМВ бр. 
7/2020 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова   –  Изградња система видео 
надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули, ЈНМВ бр. 
7/2020, НЕ ОТВАРАТИ“  или 
„Измена и допуна понуде за набавку радова   –  Изградња система видео 
надзора у образовним установама и на раскрсници у Кули, ЈНМВ бр. 
7/2020,  НЕ ОТВАРАТИ“  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V ове 
конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Радове који су предмет овог Уговора Наручилац ће Извођачу платити 
по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији. 

Плаћање по привременим ситуацијама ће се извршити у року до 45 
дана од дана овере и испостављања привремене ситуације, а плаћање по 
окончаној ситуацији ће се извршити након примопредаје радова, у року од 45 
дана од дана овере и испостављања окончане ситуације. 
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   Средства обезбеђења испуњења обавеза -  две сопствене бланко 
регистроване менице, менична овлашћења и картон депонованих потписа: за 
добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Извођач се обавезује да у року од 2 дана од дана закључења уговора  

Наручиоцу достави једну регистровану бланко сопствену меницу у висини од 
10% за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. 
            Извођач се обавезује да до тренутка примопредаје и коначног 
обрачуна изведених радова преда Наручиоцу једну регистровану бланко 
сопствену меницу у висини од 10% за отклањање грешака у гарантном року, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
            У случају да Извођач радова не изврши своје обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором Наручилац ће поднети банци Извођача на наплату 
регистровану бланко меницу за добро извршење посла у вредности од 10% 
уговорене цене без ПДВ-а. 

У случају да извођач радова не изврши обавезу отклањања грешака 
које би могле да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном 
року, Наручилац ће поднети банци Извођача на наплату регистровану бланко 
меницу у вредности од 10% уговорене цене без ПДВ-а за отклањање 
грешака у гарантном року.  
9.2. Захтев у погледу рока за извођење радова 

Рок за извођење радова који су предмет овог уговора је 10 радних 
дана, рачунајући тај рок од дана увођења Извођача у посао. 
 
9.3  Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 
јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
Општина Кула, Комисија за јавну набавку, Лењинова 11, Кула или путем 
електронске поште на e-mail: bsljukic@kula.rs или bkovacevic@kula.rs или 
факсом на број телефона: 025/722-273 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈНМВ бр. 7/2020.“ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је 
извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти 
начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и 
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

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

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 
у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
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14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).   
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: bsljukic@kula.rs или bkovacevic@kula.rs, факсом на број 
025/722-273 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца: Општина Кула, Лењинова 11, 25230 Кула. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева 
за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати 
приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
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1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, 
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 
6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да 

потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог 
за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка 
комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Општина Кула; јавна набавка бр. 7/2020  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту 

права за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица 

и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи 
све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 
јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун 
код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 

Комисија за јавне набавке 
                                                                                         Биљана Шљукић с.р. 


