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* Напомена: Допуне у односу на претходну верзију конкурсне документације која је објављена на 

Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца  27.02.2018. године, унете су у текст црвеном бојом 

и маркиране зеленом бојом, а садржај који се брише је прецртан и маркиран жутом бојом.  

Остали делови конкурсне документације нису мењани нити допуњавани. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ул. Краља Милутина бр. 8 

Б е о г р а д 

Број: 0094-40492-53/2018 

Датум: 13.07.2018. године 

 

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 124/12, 

14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(''Службени гласник Републике Србије'' бр. 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке, у 

отвореном поступку бр. 11/18, број 0094-40492-49/2018 од 27.02.2018. године и Решења о 

образовању комисије брoj 0094-40492-50/2018 од 27.02.2018. године, припремљена je 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку опреме за видео надзор пословног простора, у отвореном  

поступку бр. 11/18 

 

Конкурсна документација садржи:  

Ред.бр. Опис Страна 

1 Општи подаци о јавној набавци и о предмету јавне набавке 3-4 

2 Упутство понуђачима како да сачине понуду 5-11 

3 Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН у поступку јавне набавке број 11/18 и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова 

12-18 

4 Референтна листа – пословни капацитет (Образац 1) и потврда референтног 

наручиоца (Образац ОП 1) 

19-21 

5 Списак запослених – кадровски капацитет (Образац 2) 22 

6 Технички капацитет (Образац 3) 23 

7 Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 4) 24-40 

8 Дистрибутивна листа (Образац 5) 41-43 

9 Образац понуде и структуре цене (Образац 6) 44-49 

10 Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 50 

11 Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 

8а) 

51 

12 Образац изјаве понуђача да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (Образац 8б) 

52 

13 Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН (Образац 

8в) 

53 

14 Образац изјаве подизвођача  да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (Образац 8г) 

54 

15 Образац трошкова припреме понуде (Образац 9) 55 

16 Модел уговора  56-61 

17 Менично писмо - овлашћење (Прилог 1, 2 и 3)  62-64 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара Марковића бр. 37, 34000 

Крагујевац, www.nsz.gov.rs, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483; Дирекција, РЈ Београд, Ул. 

Краља Милутина бр.8, 11000 Београд. 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 

Отворени поступак јавне набавке. 

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Набавка добара. 

1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

1.5. КОНТАКТ (ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА) 

Особа за контакт је Љиљана Лепојевић, е-mail: Ljiljana.Lepojevic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980. 

Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петка, од 07:30 – 15:30 часова). 

Пријем аката (личном предајом и редовном или електронском поштом) врши се у назначено 

радно време. 

1.6. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Набавка добара – опрема за видео надзор пословног простора. 

Добра која су предмет ове јавне набавке морају бити искључиво оригинална, нова и некоришћена. 

Назив и ознака из Општег речника набавки: 32323500 – Систем за видео надзор. 

У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је детаљнији опис захтеваних добара и 

количина, а у Обрасцу понуде локације испоруке и инсталације. 

1.7. ОПИС ПАРТИЈА 

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина.  

1.8. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација може бити преузета са Портала јавних набавки 

(http://portal.ujn.gov.rs/) и са интернет странице наручиоца (www.nsz.gov.rs/ Javne nabavke / 

Javne nabavke 2018.) линк: 

http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2018..cid43274     

Уколико заинтересовани понуђач поднесе писани захтев за достављање конкурсне 

документације (електронски, поштом или телефаксом), Наручилац ће у року од два дана од дана 

пријема захтева исту доставити поштом, телефаксом или електронском поштом.  

1.9. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца, као и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа, дана 

27.02.2018. године. 

Рок за подношење понуда је најкасније до 23.07.2018. године до 09:00 часова у писарници 

Националне службе за запошљавање. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације. 

http://www.nsz.gov.rs/
http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti/javne_nabavke_2018..cid43274
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Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Национална 

служба за запошљавање, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд, у затвореној коверти, тако да 

се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. НА ПОНУДИ МОРА 

БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ БР. 11/18 – НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА - НЕ ОТВАРАТИ''), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА (КРАЉА МИЛУТИНА 

8, 11000 БЕОГРАД), КАО И НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА. 

Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања 

биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

1.10.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда обавиће Комисија 23.07.2018. године, са почетком од 09:15 часова у 

просторијама Наручиоца на адреси, ул. Краља Милутина бр. 8, 11000 Београд. 

Присутни представници понуђача, уколико нису директори или већински власници, пре почетка 

јавног отварања понуда достављају комисији наручиоца пуномоћја за учешће у поступку отварања 

понуда.   

Комисија ће, непосредно пре отпочињања рада, извршити увид у идентификационе документе 

свих присутних представника понуђача, и осталих присутних лица, у циљу утврђивања идентитета 

истих. 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2.1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.  

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, мора да достави и 

превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији 

није другачије назначено.  

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним језицима.  

2.2.      ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ 

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

конкурсне документације и уз то доставља доказе о испуњености услова дефинисаних Законом о 

јавним набавкама и конкурсном документацијом. Обрасци који су саставни део конкурсне 

документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, А 

ЊИХОВА САДРЖИНА СЕ НЕ СМЕ МЕЊАТИ.  

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном 

обрасцу из конкурсне документације по садржини, ТАКВА ЋЕ СЕ ПОНУДА СМАТРАТИ 

НЕПРИХВАТЉИВОМ И КАО ТАКВА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА. 

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да 

ли је затворена онако како је предата.  

На понуди мора бити наведен назив, број јавне набавке (са назнаком: ''Понуда за јавну 

набавку број 11/18, опрема за видео надзор пословног простора - не отварати''), назив и 

адреса наручиоца (Краља Милутина 8, 11000 Београд) и назив и адреса понуђача. 

2.3.     ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ВИШЕ ПАРТИЈА 

Јавна набавка није обликована по партијама, већ као једна целина. 

2.4.     ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

У предметном поступку јавне набавке није дозвољено подношење понуде са варијантама. Понуда 

са варијантама ће бити одбијена као неприхватљива. 

2.5.      ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Сходно члану 87. став 6. ЗЈН, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 

опозове своју понуду. 

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или 

допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и печатиран 

од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене. 

Измене и допуне понуде достављају се на исти начин као и понуда, што је ближе дефинисано у 

тачки 2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, из конкурсне 

документације, с тим што на коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама и/или 

допунама понуде за предметну јавну набавку и да се коверта не отвара. 

Понуђач може опозвати своју понуду писаним путем. Таква понуда биће неотворена враћена 

понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.   
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2.6. САМОСТАЛНА ПОНУДА, ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И 

ПОНУЂАЧА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач. 

То подразумева да понуђач не може наступати као члан групе понуђача у више заједничких 

понуда, нити члан групе понуђача може наступати као подизвођач са другим понуђачем. 

Један подизвођач може наступати у том својству са више различитих понуђача. 

2.6.1. Заједничка понуда групе 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:  

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

• овим споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом, и то у вези: понуђача који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

понуђача који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђача који ће издати 

рачун, рачуна на који ће бити извршено плаћање. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 

3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ БРОЈ 11/18 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА),  и у 

оквиру тога под тачком 3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу 

са чланом 81. ЗЈН.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

2.6.2. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач ангажује подизвођача, обавезан је да наведе у својој понуди 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 (подаци се наводе у Обрасцу понуде, који 

је саставни део конкурсне документације). 

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. 

Сходно члану 80. став 9. ЗЈН, Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета 

набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 

извршава преко тог подизвођача. 

У случају да се доспела потраживања по закљученом уговору о јавној набавци преносе директно 

подизвођачу, са понуђачем (добављачем) ће бити закључен анекс уговора којим ће то бити 

регулисано. 

Доспела потраживања могу бити пренета директно подизвођачу само за добра која је подизвођач 

директно испоручио Наручиоцу, а што ће анексом уговора бити прецизирано. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу 3. Конкурсне документације (УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ БРОЈ 11/18 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА),  и у 

оквиру тога под тачком 3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. 

ЗЈН. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

2.7.   НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ, УСЛОВИ 

ГАРАНЦИЈЕ 

Начин плаћања је вирмански, преко рачуна. Авансно плаћање није предвиђено.  

Рок одложеног плаћања понуђач уписује на одговарајућем месту у Обрасцу понуде и структуре 

цене. Понуђени рок одложеног плаћања ће се, у случају потребе, користити као резервни 

критеријум за доделу уговора, уколико више понуђача понуде исте укупне цене. 

Понуђач, односно произвођач или представништво произвођача одговара наручиоцу за квалитет, 

функционалност и исправност испоручених и инсталираних добара, која су предмет ове јавне 

набавке у гарантном року наведеном у Обрасцу понуде и структуре цене.  

Минимални гарантни рок за испоручена и инсталирана добра који наручилац захтева је 24 месеца 

од момента испоруке и уградње. 

Понуђач је обавезан да се, у току трајања гарантног рока, у року од 8 часова од пријаве квара 

одазове, изађе на локацију на којој се предметна опрема налази и започне са отклањањем квара, о 

свом трошку. Уколико је понуђени рок плаћања или гарантни рок краћи од траженог, понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

Место испоруке и инсталације предметних добара је на локацијама наручиоца наведеним у 

Обрасцу понуде и структуре цене, где су наведени објекти Наручиоца на којима ће предметна 

добра бити испоручивана и инсталирана.    

Максимални дозвољени рок испоруке у коме је понуђач обавезан да се одазове позиву Наручиоца 

испоручи и инсталира предметна добра је 15 дана од пријема налога Наручиоца. 

Уколико је понуђени рок испоруке дужи од траженог, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

2.8.     ЦЕНЕ, ВАЛУТА И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Цене у понуди морају бити изражене у динарима, по јединици мере и у укупном износу (без и са 

ПДВ-ом) и морају бити фиксне током читавог периода важења уговора. 

У цене исказане у понуди морају бити укључени и трошкови инсталације, као и трошкови утовара, 

истовара, транспорта и испоруке на локације Наручиоца наведене у Обрасцу понуде и структуре 

цене, као и сви остали трошкови који могу настати на основу ове јавне набавке. 

Рок важења понуде је најмање 90 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. 

2.9. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И НЕГАТИВНЕ 

РЕФЕРЕНЦЕ 

Као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза изабраног понуђача - добављача (добро 

извршење посла), наручилац ће захтевати од изабраног понуђача - добављача да приликом 

потписивања уговора (а најкасније у року од 7 дана од  закључења уговора), достави менично 

писмо са овлашћењем за попуњавање (У ДВА ПРИМЕРКА, конкурсна документација - Прилог 1 

за правна лица, Прилог 2 и Прилог 3 за предузетнике), две оригиналне соло менице, односно две 

трасиране менице, уколико је понуђач физичко лице или СЗР и фотокопију картона депонованих 

потписа овлашћених лица понуђача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног 

овлашћења и фотокопије личних карата. У случају трасиране менице доставља се и попуњен 

образац за оверу података за сваког од два жиранта од стране послодавца код кога је жирант 

запослен (Прилог 3). Наведене менице могу бити употребљене као средство обезбеђења 

реализације уговором утврђених обавеза изабраног понуђача - добављача у поступку јавне 

набавке и могу бити активиране у случају да добављач не испуњава своје уговором дефинисане 
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обавезе, и то највише до укупног износа од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а. 

За све време трајања уговора наручилац је у поседу меница све до испуњења уговорних обавеза, а 

након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају добављачу. Достављене менице морају 

бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са Одлуком НБС о ближим условима, 

садржини  и начину вођења Регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. ''Службени 

гласник РС'' бр. 56/11, 80/15 и 76/16). 

Уколико наручилац поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по 

раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односиле на исти предмет набавке, за 

период од претходне три године, сагласно члану 82. став 2. ЗЈН, наручилац ће понуду таквог 

понуђача одбити. 

Наручилац може одбити понуду понуђача у случају постојања негативне референце, сходно члану 

82. ЗЈН. 

2.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

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

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуде. 

Питања треба упутити на адресу: Национална служба за запошљавање – Одељење за јавне набавке, 

ул. Краља Милутина бр. 8, Београд, на e-mail: Ljiljana.Lepojevic@nsz.gov.rs, факс: 011/2929-980, уз 

напомену ''Додатна објашњења за јавну набавку број 11/18''. Особа за контакт: Љиљана Лепојевић. 

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

Тражење додатних информација или појашњења телефонским путем није дозвољено. 

2.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

У складу са чланом 93. ЗЈН, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

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

понуђача односно његовог подизвођача, укључујући и увид у узорке и тестирање предметне 

опреме. 

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда може захтевати комисија наручиоца за 

предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача после отварања понуда може вршити комисија наручиоца за предметну јавну 

набавку, уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са 

њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно 

његовог подизвођача. 

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

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

2.12.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа укупна понуђена цена. 

Приликом рангирања понуда, посматраће се укупна понуђена цена без ПДВ-а за захтевану 

количину добара из Обрасца понуде и структуре цене, за све захтеване локације Наручиоца, а у 

складу са  Техничком спецификацијом предмета јавне набавке. 

У случају да два или више понуђача понуде идентичне укупне цене, повољнијом ће се сматрати 

понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања, који у складу са  Законом о роковима 
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измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр. 119/12 и 

68/15), не сме бити дужи од 45 дана. 

2.13.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА (И ПОДИЗВОЂАЧА) О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 

75. СТАВ 2. ЗЈН И ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ 

У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао све обавезе које 

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

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

То се врши попуњавањем, потписивањем и печатирањем изјаве – Обрасца изјаве понуђача о 

поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН и Обрaсца изјаве да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде, које су саставни део конкурсне 

документације. 

Такође, уколико понуђач је подноси понуду са подизвођачем, и подизвођач је дужан да достави 

изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. став 2. ЗЈН. То се врши попуњавањем, 

потписивањем и печатирањем изјаве – Обрасца изјаве подизвођача  о поштовању обавеза из члана 

75. став 2. ЗЈН и Обрaсца изјаве да подизвођач нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде, које су саставни део конкурсне документације. 

2.14. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 

свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

2.15.    ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

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

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

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

поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 

институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

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

комисији. 

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

наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда 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 става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

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

са одредбама члана 150. ЗЈН. 

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

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

истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 
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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. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Сходно члану 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН, захтев за заштиту права садржи: 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 закона; 7) потпис подносиоца. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета републике Србије уплати таксу у износу од 

120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 (по налогу за пренос) 

или 253 (по налогу за уплату), сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, 

корисник: Буџет републике Србије, позив на број: број или ознака јавне набавке). Детљније 

упутство дато је на интернет сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки (http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/ l). 

2.16. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 

УГОВОРА 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.  

Рок из претходног става, у ЗЈН предвиђеном случају, може бити продужен одлуком наручиоца, 

највише до 40 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико установи да ниједна 

понуда не одговара условима и захтевима из конкурсне документације, или због неког другог 

оправданог разлога, у складу са ЗЈН. 

Уговор на основу предметног поступка јавне набавке ће бити достављен изабраном понуђачу у 

року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, осим у 

случају примене члана 112. став 2. тачка 5) ЗЈН (у случају када је поднета само једна понуда, када 

уговор може бити закључен и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права).  

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

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 

сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

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

да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Предвиђени датум закључења уговора је током маја месеца 2018. године. 

2.17.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 

означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и 

испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само 

одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да 

буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод 

поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од 
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значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну 

тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
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3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 11/18 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

3.1. Право учешћа у поступку јавне набавке је слободно и под једнаким условима за сва домаћа и страна правна лица, предузетнике и 

физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће из члана 75. ЗЈН и додатне услове прописане конкурсном документацијом (на 

основу члана 76. ЗЈН), и који о томе доставе доказе, сходно члану 77. ЗЈН и одредбама конкурсне документације. Услови за учешће и 

докази о испуњености истих које понуђач мора доставити у својој понуди су детаљније наведени у табели која следи: 

Р/бр. Услов из члана 75. и 76. ЗЈН: Докази из члана 77. ЗЈН: 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1 
Да је понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

Извод из регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре или Потврда 

(Решење) Привредног суда. 
Уколико је понуђач предузетник доставља извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра 

Уколико је понуђач физичко лице за испуњеност овог услова није обавезан да достави доказ 

2 

Да понуђач и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

За сваког законског заступника понуђача (правног лица), као и за понуђача који има статус 

предузетника или физичког лица: 
- Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП-а 

За понуђача - правно лице (уколико понуђач има статус предузетника или физичког лица, ове 

доказе не доставља): 

- За кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре: 

а) Уверење Основног суда, за кривична дела за која је као главна казна предвиђена 

новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година)  

б) Уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 

10 година) 

-   За дела организованог криминала: 

     ц) Уверење Вишег суда, Посебно одељење у Београду 

Напомена: уколико се уверење једног суда односи и на кривична дела из надлежности другог суда, и 

уколико је то у уверењу наведено, довољно је да понуђач достави то уверење (нпр. уколико се уверење 

Основног суда односи на кривична дела из надлежности Основног и Вишег суда, довољно је доставити 

само уверење Основног суда, али се поред тога мора доставити и уверење Вишег суда, Посебно одељење 

у Београду, за дела организованог криминала) 
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3 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе ако има 

седиште на њеној територији 

Потврде надлежног пореског органа: 

- Потврда (уверење) Пореске управе Министарства финансија Републике Србије 

- Потврда (уверење) надлежне јединице локалне самоуправе о измереним обавезама по основу 

локалних јавних прихода. Уколико понуђач има обавезу измирења локалних јавних прихода 

на више различитих општина и/или градова, у обавези је да достави наведену потврду за 

сваку од тих општина и/или градова 

Ове доказе достављају сви понуђачи – правна лица, предузетници и физичка лица. 

4 
Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке 

Важећa дозволa  надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, и то: 

- Лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите; 

- Лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите; 

- Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обука 

корисника, 

издате од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у складу са Законом о приватном обезбеђењу 

("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015). 

Уколико понуду поднесе група понуђача, овај услов је дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач је обавезан да за подизвођача достави доказ о 

испуњености овог услова, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне 

набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 

75. став 1. тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

5 

Да понуђач задовољава неопходан 

пословни капацитет, тј. вредност без 

ПДВ-а, најважнијих испоручених и 

уграђених добара која су предмет ове 

јавне набавке (опрема за видео надзор 

пословног простора), у периоду од 

претходне две календарске године 

(2016. и 2017.) мора да буде најмање 

једнака или већа од 16.600.000,00 

дин. без ПДВ-а, на најмање 25 

различитих локација 

Пословни капацитет - референтна листа (попуњен, потписан и печатиран Образац 1), са потврдама 

референтних наручилаца (Об. ОП 1). 

Потврде купаца (референтних наручилаца), садрже податке о купцу (референтном наручиоцу), врсти и укупној 

вредности испоручених и инсталираних добара без ПДВ-а, бројеве и датуме уговора или фактура на основу којих 

су добра испоручена и инсталирана.  

Потврде морају бити на обрасцу који се налази у прилогу конкурсне документације и њен је саставни део (образац 

ОП 1), осим уколико купац (референтни наручилац) потврде ове врсте издаје на свом обрасцу (при том садржина 

тог обрасца мора одговарати садржини обрасца ОП 1). Достављени образац ОП 1 не мора бити оригинал, тј. може 

бити копија, примерак достављен факсом или електронски. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови 

капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о 

испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док 

подизвођачи то нису у обавези 
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6 

Да понуђач располаже довољним 

кадровским капацитетом, тј. са 

најмање петнаест шест запослених 

или радно ангажованих лица, у 

складу са Законом о раду, од којих 

најмање два инжењера са 353 и 453 

лиценцама и четири 

запослена/радно анагажована лица 

најмање IV степена стручне 

спреме, електро-техничког 

образовања 

Кадровски капацитет (попуњен, печатиран и потписан Образац 2), са доказима: 

- фотокопије уговора за сваког запосленог или по другом основу ангажованог радника наведеног у списку 

(Образац 2) из кога се види да су радници запослени или по другом основу ангажовани код понуђача; 

- фотокопијe лиценце са потврдом инжењерске коморе Србије о важности лиценце у тренутку отварања 

понуда (за запослене са лиценцама) 

Напомена: Чланом 199. Закона о раду (''Службени гласник РС'' бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), 

прописано је да послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу, ради обављања послова који су 

ван делатности послодавца, тако да уговори о делу неће бити прихваћени као доказ о испуњености овог услова, у 

случају да су закључени за обављање послова из делатности послодавца, односно понуђача. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови 

капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о 

испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају). 

Уколико понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док 

подизвођачи то нису у обавези 

7 

Да понуђач располаже довољним 

техничким капацитетом, и то са: 

- најмање 250 150 m² пословног 

простора  

- најмање 3 теретна возила  

Технички капацитет (Образац 3), са доказима: 

- за пословни простор: фотокопија купопродајног уговора, власничког листа, извода из катастра, уговора о 

закупу, уговора о пословно-техничкој сарадњи, уговора о уступању простора на коришћење (довољно је 

доставити само један од понуђених докумената) 

- за теретна возила: копије саобраћајних дозвола (или читача саобраћајних дозвола) и фотокопију уговора о 

лизингу (уколико је возило купљено на лизинг), уговора о закупу или уговора о пословно – техничкој сарадњи 

(довољно је доставити само један од понуђених докумената)- 

Понуђач може, као доказ за располагање одређеном имовином, доставити и фотокопију пописне листе од 

31.12.2017. године (са јасно назначеним позицијама на којима се налази предметна имовина – маркером, оловком 

или на неки други начин), картицу основних средстава или набавну фактуру. 

Уколико понуду поднесе група понуђача, ови услови се могу заједнички (кумулативно) испуњавати, тј. њихови 

капацитети ће се посматрати збирно приликом оцењивања испуњености услова (у ком случају се докази о 

испуњености услова морају доставити за све чланове групе понуђача који услове заједнички испуњавају).Уколико 

понуду поднесе понуђач са подизвођачем, понуђач мора самостално испуњавати овај услов, док подизвођачи то 

нису у обавези. 

8 

Понуђач мора поседовати 

ауторизацију произвођача за опрему 

коју нуди у поступку јавне набавке, и 

то за: 

- мрежне камере, 

- мрежне снимаче, 

- мониторинг софтвер за видео 

надзор 

- свичеве  

Ауторизација (овлашћење или потврда) произвођача или представништва произвођача, којом 

произвођач или представништво произвођача гарантује да је понуђач овлашћен за испоруку, инсталацију 

и пуштање у рад предметне опреме. Ауторизација мора бити издата након дана објављивања позива за 

ову јавну набавку и мора да гласи на име понуђача који доставља понуду. 

Уколико је наведена ауторизација на страном језику, потребно је да понуђач, поред изворног документа, 

достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов могу испуњавати заједнички, тј. кумулативно. 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, понуђач мора самостално испуњавати овај 

услов. 
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9 
Да понуђач има уведен систем 

квалитета ISO 9001 или одговарајући 

систем квалитета 

Фотокопија важећег захтеваног сертификата издатог од акредитованог тела. 

ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ 

10 
Техничка спецификација предмета јавне набавке (Образац 4)  

- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе 

понуђача или понуђач који је конзорционим уговором овлашћен да потписује документацију 

11 
Дистрибутивна листа (Образац 5) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају сви чланови групе 

понуђача или понуђач који је конзорционим уговором овлашћен да потписује документацију 

12 

Образац понуде и структуре цене (Образац 6)  

- у случају подношења заједничке понуде, у образац се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви чланови групе понуђача га 

истовремено (тј. у једном примерку) потписују и печатирају или понуђач који је конзорционим уговором овлашћен да потписује 

документацију 

13 
Образац изјаве о независној понуди (Образац 7) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе 

понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

14 

Образац изјаве понуђача / подизвођача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН и Образац изјаве да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 8а и Образац 8б / Образац 8в и Образац 8г) 

- у случају подношења заједничке понуде, обрасци се штампају или фотокопирају у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе 

понуђача их одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

- у случају подношења понуде са подизвођачем, подизвођач потписује и печатира Образац 9в и Образац 9г 

15 

Образац трошкова припреме понуде (Образац 9) 

- у случају подношења заједничке понуде, образац се штампа или фотокопира у одговарајућем броју примерака, и сваки члан групе 

понуђача га одвојено потписује и печатира, а сви обрасци се достављају у оквиру заједничке понуде 

- у случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати неприхватљивом 

16 

Модел уговора  

- модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са ''попуњава Понуђач''), овери печатом и потпише на крају, чиме 

се потврђује да се слаже са моделом уговора 

- у случају подношења заједничке понуде, у модел уговора се уносе подаци свих чланова групе понуђача, и сви га истовремено (тј. у 

једном примерку) потписују и печатирају на крају или понуђач који је конзорционим уговором овлашћен да потписује документацију  
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17 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави техничке листове са називом добра које се нуди (модел и произвођач), односно извод из каталога 

произвођача из којих се види да карактеристике понуђених добара (опрема и софтвер) одговарају карактеристикама захтеваним у 

Техничкој спецификацији предмета јавне набавке за сваки понуђени производ. Наведено је потребно доставити за: 

- мрежне камере, 

- мрежне снимаче, 

- мониторинг софтвер за видео надзор 

- свичеве 

Наведена техничка документација може бити и на страном језику (енглеском) и не мора се достављати судски оверен превод на српски језик, 

али из ње морају бити јасно видљиви сви битни елементи и информације (техничке карактеристике и сл.).  

18 
У случају подношења заједничке понуде, понуђачи морају доставити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, сходно одредбама члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) ЗЈН и тачке 2.6.1. Конкурсне документације 

Докази који су у горњој табели наведени под тачкама 2 и 3, не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о 

додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 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. 

Понуђачи који су регистровани у регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Извод из регистра Агенције за привредне регистре (тачка 1 из горње табеле), који је јавно доступан на интернет 

страници Агенције за привредне регистре. 

Понуђач је у обавези да приложи све доказе одређене конкурсном документацијом.  

У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у 

понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР, сходно члану 78. став 5. ЗЈН није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова (услови од тачке 1 до тачке 3 из горње табеле), тј. да 

доставља доказе о испуњености истих, осим доказа о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН (дозвола за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке), који је обавезан да достави. 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

3.2. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. ЗЈН 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услове који су у горњој табели 

наведени под тачкама 1 до 3, и да достави доказе о испуњености истих, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН (услов наведен под 

тачком 4 у горњој Табели), дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. Додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет, поседовање тражених овлашћења (ауторизација) за 

испоруку, инсталацију и пуштање у рад добара која нуди и сертификата о испуњености стандарда) испуњавају заједно (кумулативно) у 

ком случају се докази о испуњености услова које испуњавају заједнички, достављају за све чланове групе понуђача који одређени услов/е 

испуњавају заједнички. 

Што се тиче образаца из одељка ''ДРУГА ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТА (ОБРАСЦИ) КОЈА ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ'', Техничка 

спецификација предмета јавне набавке, Дистрибутивна листа, Образац понуде и структуре цене и модел уговора се достављају у 

једном примерку са збирним подацима свих чланова конзорцијума, потписују их и оверавају сви чланови групе понуђача 

ЗАЈЕДНО (или понуђач који је конзорционим уговором овлашћен да потписује документацију), док остале обрасце и изјаве, сваки 

члан групе понуђача ОДВОЈЕНО потписује и печатира, и доставља у оквиру заједничке понуде. Обрасци пословног, кадровског и 

техничког капацитета, не морају се подносити за све чланове групе понуђача, већ само за оне који одређени услов испуњавају 

заједнички (кумулативно) - сваки члан групе понуђача који учествује у кумулативном испуњавању одређеног услова, ОДВОЈЕНО 

фотокопира или штампа, попуњава, потписује, печатира и доставља наведене обрасце у оквиру заједничке понуде. 

Понуда се у случају подношења заједничке понуде подноси КАО ЈЕДНА ЦЕЛИНА (упакована у један регистратор, коверат или слично). 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а што је детаљније дефинисано под тачком 2.6.1. Заједничка понуда групе понуђача, из конкурсне документације. 

3.3. Услови које мора да испуни сваки подизвођач у складу са чланом 80. ЗЈН 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, тј. услова који 

су у горњој табели наведени под тачкама од 1 до 3, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке 

који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 

потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 

подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Остале додатне услове (пословни, кадровски и технички капацитет и 
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поседовање тражених овлашћења (ауторизација) за испоруку, инсталацију и пуштање у рад добара која нуди и сертификата о 

испуњености стандарда), понуђач мора испуњавати самостално (без подизвођача). 

3.4. Предност за домаће понуђаче и добра 

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и 

понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под 

условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.  

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су 

понуде оцењенe као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 

Предност дата у ставу 1. до 4. члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о 

слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума. 

Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (''Службени гласник РС'' број 33 од 

10.04.2013. године), ближе се уређује начин на основу којег се у поступцима јаних набавки доказује да је понуду за испоруку добара 

поднео понуђач који нуди добра домаћег порекла. 

Доказ о домаћем пореклу добара доставља се уз понуду понуђача. 

Доказ издаје Привредна комора Србије на писмени захтев подносиоца, у складу са прописима којима се уређује царински систем 
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Образац 1 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

 

Ред. 

 бр. 

Назив купца 

(референтног 

наручиоца) 

Врста (назив) добара 

Број и датум 

уговора или 

фактура на основу 

којих су добра 

испоручивана и 

инсталирана 

Вредност 

испоручених и 

инсталираних 

добара (дин. без 

ПДВ-а) 
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УКУПНО: 
 

 

Напомена: Горњу табелу попунити, и приложити доказе у складу са упутством из 

тачке 5 табеле 3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

БРОЈ 11/18 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је 

наведена и минимална укупна вредност испоручених добара коју захтева наручилац. 

 

 

 

 

 

 

 

                Датум:                               Печат:                        Потпис одговорног лица 

                                                                                                            понуђача: 

 

_______________________                                               ________________________ 
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Образац ОП 1 

Назив референтног 

наручиоца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, 

достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

којом потврђујемо да је Добављач __________________________________ (назив 

Добављача), из ____________________________________ (седиште Добављача), током 

(или у периоду од –до) ______________________________________ године испоручио 

и инсталирао опрему за видео надзор, на ______ наших објеката (број објеката на 

којима је опрема испоручена и инсталирана), у укупној вредности од 

______________________________________ динара без ПДВ-а, а по основу 

уговора/фактура бр. ____________________________________________, од 

___________________________________________ (број и датум уговора/фактура). 

 Потврда се издаје на захтев ____________________________ (назив Добављача), 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке опреме за видео надзор пословног 

простора, за потребе Националне службе за запошљавање број 11/18, и у друге сврхе 

се не може користити.  

Место:___________________  

Датум:___________________ 

 

 

                                                  Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује, 

  Наручилац – Купац 

____________________________ 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из 

референтне листе. 
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Образац 2 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Списак и квалификациона структура радника 

 
 

Редни 

број 

Име и презиме 

радника 

Радно место у систематизацији 

или по уговору 
Стручна спрема Лиценца 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12 
    

13 
    

14 
    

15 
    

 

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 6 табеле 

3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 11/18 И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, где је наведен и 

минимални кадровски капацитет којим понуђач мора да располаже.  

У случају потребе, образац фотокопирати. 

 

 

 

                Датум:                               Печат:                      Потпис одговорног лица 

                                                                                         понуђача: 

 

_______________________                                               ________________________ 
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Образац 3 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Спецификација пословног простора и возила, који могу бити коришћени за извршење 

уговорних обавеза насталих по основу ове јавне набавке 
 

Р.бр. Назив / опис 
Површина пословног 

простора / количина 

возила  

Адреса (за пословни 

простор) / марка возила  

Приложени доказ 

(навести доказ 

који се прилаже) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Напомена: Понуђач уз овај образац доставља и доказе, у складу са тачком 7 табеле 

3. УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 11/18 И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у оквиру које је 

наведен и минимални технички капацитет којим понуђач мора да располаже. 

У случају потребе, образац фотокопирати. 

 

               Датум:                               Печат:                      Потпис одговорног лица 

                                                                                          понуђача: 

 

_______________________                                               ________________________ 
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Образац 4 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

KAMERA TIP 1 

4-megapiksela IP dome kamera sa fiksnom optikom 

Kamera  

Glavne funkcije 

Do 4 Megapiksela visoka rezolucija 

· H.265 / H.264 video formati 

· POE & DC 12V napajanje 

· 4mm, 6mm M12 optika 

· Do 15 metara IR domet 

· Dvostruki video strim 

· Digitalni WDR 

· 3D Digitalni Redukcija šuma 

· IP66 zaštita od vremenskih uslova 

· Podržava  IE, Chrome, Safari, Firefox 

· Besplatan plug-in za pretraživač 

Inteligentne funkcije: 
Prelazak linije, Ulazak u prosdor, Ostavljeni objekti, Uklonjeni 

objekti, Promena scene, Pametni IR  

Senzor slike  1/3" Progressive Scan CMOS 

Minimalna osvetljenost  Color: 0.01Lux @ (F1.6) ,B/W: 0 Lux sa IR 

Optika  4mm / 6mm M12 Optika 

Dan i noć  IR cut filter sa audomatskim prekidačem 

DNR  3D DNR 

Široki dinamički domet  Digitalni WDR 

P&T rotacija  Pan: 0° ~ 30°, Tilt: 0° ~ 75° 

Standard Kompresije  

Video Kompresija  H.265 / H.264 

Dvostruki strim  Podržava  

Slika  

Max. Rezolucija  2560×1440 

Frame Rate  
50Hz: 25fps(2560×1440, 1920×1080) 60Hz: 

25fps(2560×1440, 1920×1080) 

Slika Podešavanje  
DWDR, Kompresija, Rotate mod, Saturation, Brightness, 

Contrast 

ROI Kodek  Podržava , 8 regije 

Mreža  

Alarmni Okidač  Detekcija pokreta, Mreža prekid, IP adresa konflikt 

Standardi  ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, RTSP, RTMP 

Interfejs  

Komunikacija  1 RJ45 10M/100M Mrežni port 

Skladištenje na ploči  N/A 

Alarmni interfejs  N/A 
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Audio interfejs  N/A 

Opšte  

Radni uslovi  
Temperatura: -30°C – 60°C (-22°F – 140°F) Vlažnost: 95% ili 

manje (bez kondenzacije) 

Napajanje  DC12V ± 10%, PoE (802.3af) 

Potrošnja  Max. 5W 

IR Domet  Okvirno 15 metara (50 sdopa) 

Zaštita  IP66 

Dimenzije  Φ103 × 60.7 (4” × 2.3”) 

Ostale funkcije 

     1）Podržava  višestruki strim izlaz simultano 

     2）Podržava koridor mod, odnos slike 16:9 ili 4:3 se može 

prilagoditi na 9:16 or 3:4  

     3）Podržava optički wide dynamic, kompenzaciju 

pozadinskog svetla 

     4）Podržava  multi-linijski OSD , može se podesiti 6 linija 

OSD, svaka linija 31 karakter 

     5）Podržava ROI, može se podesiti 8 fiksnih polja 

     6）Podržava korekcju za široku optiku iskazanu kroz 

disdorziju slike 

     7）Podržava elektronsko skidanje magle 

      8）Podržava  Pametni IR  

     9）Podržava funkcije inteligentne analitike 

     10）Podržava operacione funkcije 

     11）Sadrži softverski alat koji podešava IP adrese, ime 

kanala i druge funkcije 

     12）Podržava  ONVIF2.6 、HB prodokol 

Besplatan monitoring softver za video nadzor 

Napomena: Kamere, NVR-ovi i monitoring softver za video 

nadzor trebaju da budu od istog proizvođača opreme zbog 

kompatibilnosti 

 

KAMERA TIP 2 

8 mega piksela IP dome sa motorizovanim zumom 

Kamera  

Glavne funkcije 

Do 4K visoka rezolucija 

· H.265 / H.264 video formati 

· POE & DC 12V napajanje 

· 2.8~12mm modorizovani zum Optika 

· Do 30 metara IR domet 

· Dvostruki video strim 

· 80dB Široki dinamičkiDomet 

· 3D Digitalni Redukcija šuma 

· IP66 zaštita od vremenskih uslova 

· Podržava  IE, Chrome, Safari, Firefox 

· Besplatan plug-in za pretraživač 
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Inteligentne funkcije: 

 

Prelazak linije, Ulazak u prosdor, Ostavljeni objekti, Uklonjeni 

objekti 

Promena scene, Pametni IR  

Senzor slike  1/1.7" Progressive Scan CMOS 

Minimalna osvetljenost  Color: 0.01Lux @ (F2.0) ,B/W: 0 Lux sa IR 

Optika  2.8~12mm modorizovani zum Optika 

Dan i noć  IR cut filter sa audomatskim prekidačem 

DNR  3D DNR 

Široki dinamičkiDomet  120dB 

P&T rotacija  TBD 

Kompresija 

Standard 
 

Video Kompresija  H.265 / H.264 

Dvostruki strim  Podržava  

Slika  

Max. Rezolucija  3840×2160 

Frame Rate  

50Hz: 25fps (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 

1920×1080) 

60Hz: 30fps (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 

1920×1080) 

Slika Podešavanje  
WDR, Kompresija, Rotate mod, Saturation, Brightness, 

Contrast 

ROI Kodek  Podržava , 4 regije 

Mreža  

Alarmni Okidač  Detekcija pokreta, Mreža prekid, IP adresa konflikt 

Standardi  ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, RTSP, RTMP 

Interfejs  

Komunikacija  1 RJ45 10M/100M Mrežni port 

Skladištenje na ploči  Ugrađen Micro SD/SDHC/SDXC slot, do 128GB 

Alarmni interfejs  1× Alarmni ULAZ/IZLAZ 

Audio interfejs  1× Audio ulaz 

Opšte  

Radni uslovi  
Temperatura: -30°C – 60°C (-22°F – 140°F) Vlažnost: 95% ili 

manje (bez kondenzacije) 

Napajanje  DC12V ± 10%, PoE (802.3af) 

Potrošnja  Max. 8W 

IR Domet  Okvirno 30 metara (100 sdopa) 

Zaštita  IP66 

Dimenzije  Φ138 × 126.5 (5.4” × 5”) 

Ostale funkcije 

     1）Podržava  višestruki strim izlaz simultano 

     2）Podržava koridor mod, odnos slike 16:9 ili 4:3 se može 

prilagoditi na 9:16 or 3:4  

     3）Podržava optički wide dynamic, kompenzaciju 

pozadinskog svetla 

     4）Podržava  multi-linijski OSD , može se podesiti 6 linija 
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OSD, svaka linija 31 karakter 

     5）Podržava ROI, može se podesiti 8 fiksnih polja 

     6）Podržava korekcju za široku optiku iskazanu kroz 

disdorziju slike 

     7）Podržava elektronsko skidanje magle 

      8）Podržava  Pametni IR  

     9）Podržava funkcije inteligentne analitike 

     10）Podržava operacione funkcije 

     11）Sadrži softverski alat koji podešava IP adrese, ime 

kanala i druge funkcije 

     12）Podržava  ONVIF2.6 、HB prodokol 

Besplatan monitoring softver za video nadzor 

Napomena: Kamere, NVR-ovi i monitoring softver za video 

nadzor trebaju da budu od istog proizvođača opreme zbog 

kompatibilnosti 

 

KAMERA TIP 3 

4 mega piksela IP dome sa motorizovanim zumom 

Kamera  

GLavne karakteristike 

Do 4 Megapiksela visoka rezolucija 

· H.265 / H.264 video formati 

· POE & DC 12V napajanje 

· 2.8~12mm modorizovani zum Optika 

· Do 30 metara IR domet 

· Dvostruki video strim 

· Digitalni WDR 

· 3D Digitalni Redukcija šuma 

· IP66 zaštita od vremenskih uslova 

· Podržava  IE, Chrome, Safari, Firefox 

· Besplatan plug-in za pretraživač 

Inteligentne funkcije: 

Prelazak linije, Ulazak u prosdor, Ostavljeni objekti, Uklonjeni 

objekti 

Promena scene, Pametni IR  

Senzor slike  1/3" Progressive Scan CMOS 

Minimalna osvetljenost  Color: 0.01Lux @ (F1.6) ,B/W: 0 Lux sa IR 

Optika  2.8~12mm modorizovani zum Optika 

Dan i noć  IR cut filter sa audomatskim prekidačem 

DNR  3D DNR 

Široki dinamičkiDomet  Digitalni WDR 

P&T rotacija  Pan: 0° ~ 355°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotacija: 0° ~ 30° 

Kompresija 

Standard 
 

Video Kompresija  H.265 / H.264 

Dvostruki strim  Podržava  

Slika  
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Max. Rezolucija  2560×1440 

Frame Rate  
50Hz: 25fps(2560×1440, 1920×1080) 60Hz: 

25fps(2560×1440, 1920×1080) 

Slika Podešavanje  
DWDR, Kompresija, Rotate mod, Saturation, Brightness, 

Contrast 

ROI Kodek  Podržava , 8 regije 

Mreža  

Alarmni Okidač  Detekcija pokreta, Mreža prekid, IP adresa konflikt 

Standardi  ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), CGI, RTSP, RTMP 

Interfejs  

Komunikacija  1 RJ45 100M/1000M Mrežni port 

Skladištenje na ploči  Ugrađen Micro SD/SDHC/SDXC slot, do 128GB 

Alarmni interfejs  1× Alarmni ULAZ/IZLAZ 

Audio interfejs  1× Audio ulaz 

Opšte  

Radni uslovi  
Temperatura: -30°C – 60°C (-22°F – 140°F) Vlažnost: 95% ili 

manje (bez kondenzacije) 

Napajanje  DC12V ± 10%, PoE (802.3af) 

Potrošnja  Max. 8W 

IR Domet  Okvirno 30 metara (100 sdopa) 

Zaštita  IP66 

Dimenzije  Φ138 × 126.5 (5.4” × 5” 

Ostale funkcije 

1）Podržava  višestruki strim izlaz simultano 

     2）Podržava koridor mod, odnos slike 16:9 ili 4:3 se može 

prilagoditi na 9:16 or 3:4  

     3）Podržava optički wide dynamic, kompenzaciju 

pozadinskog svetla 

     4）Podržava  multi-linijski OSD , može se podesiti 6 linija 

OSD, svaka linija 31 karakter 

     5）Podržava ROI, može se podesiti 8 fiksnih polja 

     6）Podržava korekcju za široku optiku iskazanu kroz 

disdorziju slike 

     7）Podržava elektronsko skidanje magle 

      8）Podržava  Pametni IR  

     9）Podržava funkcije inteligentne analitike 

     10）Podržava operacione funkcije 

     11）Sadrži softverski alat koji podešava IP adrese, ime 

kanala i druge funkcije 

     12）Podržava  ONVIF2.6 、HB prodokol 

Besplatan monitoring softver za video nadzor 

Napomena: Kamere, NVR-ovi i monitoring softver za video 

nadzor trebaju da budu od istog proizvođača opreme zbog 

kompatibilnosti 
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MREŽNI SNIMAČ – TIP 1 16 KANALNI SNIMAČ SA 2 SATA PORTA 

Glavne 

karakteristike 

· SDA+ tehnologija unutra, Plug Play pristup kamerama drugih 

proizvođača ONVIF 

kamera 

· Simultani pregled svih kanala isdovremeno 

· Podržava  IE, Chrome, Firefox, Safari, i Besplatan plug-in za 

pretraživač 

· Monidorig svih kanala isdovremeno i pregled preko pametnih telefona 

HD ulaz & Izlaz 

· H.265 / H.264 video formati 

· Do 16 8MP IP kamera može se pristupiti 

· HDMI do 4K, VGA do 1080P 

HD Skladištenje& Komunikacija 

· 2 HDD podržana, do 8TB za svaki 

· 1 samo-podesiv 10/100/1000M RJ45 priključak 

· Do 16 POE RJ45 priključaka 

Specijalno 

· Trenutni pregled za dati kanal za vreme Monitoringa više kanala uživo 

· Pametna pretraga za izabrano polje u slici, i pametna pretraga snimaka 

za poboljšanje efikasnosti 

· Podržava HDD quota i groupni mod 

· Podržava  HDD hot swap 

Video / Audio ulaz  

IP video ulaz  16 Kanala Do 12 MP 

IP Audio ulaz  16 Kanala 

Two-way audio  1×RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) 

Mreža  

Dolazno   

Standard ONVIF, RTSP, HB-prodokol 

Prodok  160Mbps 

Odlazno  

Standard  CGI, RTSP, RTMP(Only for H.264), HB-SDK 

Prodok  160Mbps 

Video / Audio izlaz  

Rezolucija snimanja  Do 8 MP 

HDMI izlaz  

4K (3840×2160)/60Hz, 1080p (1920×1080)/60Hz, 720p 

(1280×720)/60Hz, UXGA 

(1600×1200)/60Hz, 1280×1024/60Hz 

VGA izlaz  

1080p (1920×1080)/60Hz, 720p (1280×720)/60Hz, UXGA 

(1600×1200)/60Hz, 1280× 

1024/60Hz 

Audio izlaz  1× RCA (Linear, 1 kΩ) 

Dekodiranje  

Dekodiranje standard  H.265 / H.264 

Slika uživo / snimak 

rezolucija  
Do 12 MP za prva 4 kanala, do 8MP za ostale 
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Sinhronizovani 

pregled snimaka 
Sinhronizovani pregled snimaka svih kanala 

HDD   

SATA  2 SATA priključka za 2 HDDs 

Kapacitet  Do 8TB kapacitet za svaki HDD 

Spoljni priključci  

Mreža  1×10/100Mbps samo-podesiv RJ45 priključak 

USB  Prednji panel: 1×USB2.0, zadnji panel: 1×USB3.0 

Alarmn 4 ulaza / 1 izlaz 

RS-485  N/A 

POE 
 

Interfejs 16×POE RJ45 interfejs 

Max. snaga  240W  

Standard  IEEE 802.3af / at 

Opšte 
 

Napajanje 48V / 2A 

Radni uslovi  Temperatura: -10°C – 55°C (14°F – 131°F) Vlažnost: 10 - 90% 

Dimenzije (WxDxH)  340×217.6×77mm (13.8"×8.5"×3" 

Ostale karakteristike 

Besplatan monitoring softver za video nadzor 

Napomena: Kamere, NVR-ovi i monitoring softver za video nadzor 

trebaju da budu od istog proizvođača opreme zbog kompatibilnosti 

 

MREŽNI SNIMAČ – TIP 2 32 KANALNI SA 4 SATA PORTA 

Glavne 

karakteristike 

· SDA+ tehnologija unutra, Plug Play pristup kamerama drugih 

proizvođača ONVIF kamera 

· Simultani pregled svih kanala isdovremeno 

· Podržava  IE, Chrome, Firefox, Safari, i Besplatan plug-in za 

pretraživač 

· Monidorig svih kanala isdovremeno i pregled preko pametnih telefona 

HD ulaz & Izlaz 

· H.265 / H.264 video formati 

· Do 32 8MP IP kamera  

· HDMI do 4K, VGA do 1080P 

HD Skladištenje& Komunikacija 

· 4 HDDs podržava, Do 8TB za svaki  

· 1 samo-podesiv 10/100/1000M RJ45 priključak 

· 16 POE RJ45 interfejsa 

· 4 SDA RJ45 priključka za Plug&Play pristup Onvif kamerama drugih 

proizvođača 

Specijalno 

· Trenutni pregled za dati kanal za vreme Monitoringa više kanala uživo 

· Pametna pretraga za izabrano polje u slici, i pametna pretraga snimaka 

za poboljšanje efikasnosti 

· Podržava HDD quota i groupni mod 

· Podržava  HDD hot swap 

Video /  
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Audio ulaz 

IP video ulaz  32 Kanala Do 12 MP za prva 2 Kanala , Do 8MP za ostale 

IP Audio ulaz  32 Kanala 

Two-way audio  1× RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) 

Mreža  

Dolazno 
 

Standard  ONVIF, RTSP, HB-prodokol 

Prodok  320Mbps 

Odlazno   

Standard  CGI, RTSP, RTMP(Only for H.264), HB-SDK 

Prodok  320Mbps 

Video / 

Audio izlaz 
 

Rezolucija snimanja  Do 12 MP for the frst 2 Kanala , Do 8MP for the rest 

HDMI izlaz  

4K(3840×2160)/60Hz, 1080p(1920×1080)/60Hz, 720p 

(1280×720)/60Hz, UXGA 

(1600×1200)/60Hz, 1280×1024/60Hz 

VGA izlaz  
1080p (1920×1080)/60Hz, 720p (1280×720)/60Hz, UXGA 

(1600×1200)/60Hz, 1280×1024/60Hz 

Audio izlaz  1× RCA (Linear, 1 kΩ) 

Dekodiranje  

Dekodiranje standard  H.265 / H.264 

Slika uživo/ 

snimak rezolucija  
Do 12 MP za prva 2 Kanala , Do 8MP za ostale 

Sinhronizovani 

snimak   
Sinhronizovani snimak svih kanala 

HDD   

SATA  4 SATA interfejsa za 4 HDDs 

Kapacitet  Do 8TB kapacitet za svaki HDD 

Spoljni priključci  

Mreža  1× 10/100Mbps self-adaptive RJ45 interfejs 

USB  Front panel: 2× USB2.0, Rear panel: 1× USB3.0 

Alarmni  4 in / 2 out 

RS-485  1× RS-485 interfejs 

POE  

Interfejs  16× POE RJ45 interfejs 

Max. snaga  220W 

Standard  IEEE 802.3af / at 

SDA   

Interfejs  4× SDA RJ45 interfejs 

Max. video ulaz  Do 32 Kanala, Do 8 Kanala za svaki SDA interfejs 

Opšte  

Napajanje  220V (100 do 240 VAC, 47 do 63 Hz, 6A) 

Radni uslovi  -Temperatura: -10°C – 55°C (14°F – 131°F) Vlažnost: 10 - 90% 

Dimenzije (W×D×H)  440 × 323 × 88.9mm (17.3" × 12.7" × 3.5" 
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Ostale karakteristike 

Besplatan monitoring softver za video nadzor 

Napomena: Kamere, NVR-ovi i monitoring softver za video nadzor 

trebaju da budu od istog proizvođača opreme zbog kompatibilnosti 

 

MREŽNI SNIMAČ – TIP 3 8-KANALNI SA 2 SATA PORTA 

Glavne 

karakteristike 

· SDA+ tehnologija unutra, Plug Play pristup kamerama drugih 

proizvođača ONVIF 

kamera 

· Simultani pregled svih kanala istovremeno 

· Podržava  IE, Chrome, Firefox, Safari, i besplatan plug-in za 

pretraživač 

· Monidorig svih kanala isdovremeno i pregled preko pametnih telefona 

HD ulaz & Izlaz 

· H.265 / H.264 video formati 

· Do 8 8MP IP kamera može se pristupiti 

· HDMI do 4K, VGA do 1080P 

HD Skladištenje& Komunikacija 

· 2 HDD podržana, do 8TB za svaki 

· 1 samo-podesiv 10/100/1000M RJ45 priključak 

· Do 8 POE RJ45 priključaka 

Specijalno 

· Trenutni pregled za dati kanal za vreme monitoringa više kanala uživo 

· Pametna pretraga za izabrano polje u slici, i pametna pretraga snimaka 

za poboljšanje efikasnosti 

· Podržava HDD quota i groupni mod 

· Podržava  HDD hot swap 

Video / Audio ulaz  

IP video ulaz  8 Kanala Do 12 MP 

IP Audio ulaz  8 Kanala 

Two-way audio  1×RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) 

Mreža  

Dolazno   

Standard ONVIF, RTSP, HB-prodokol 

Prodok  160Mbps 

Odlazno  

Standard  CGI, RTSP, RTMP(Only for H.264), HB-SDK 

Prodok  160Mbps 

Video / 

Audio izlaz 
 

Rezolucija snimanja  Do 8 MP 

HDMI izlaz  

4K (3840×2160)/60Hz, 1080p (1920×1080)/60Hz, 720p 

(1280×720)/60Hz, UXGA 

(1600×1200)/60Hz, 1280×1024/60Hz 

VGA izlaz  

1080p (1920×1080)/60Hz, 720p (1280×720)/60Hz, UXGA 

(1600×1200)/60Hz, 1280× 

1024/60Hz 
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Audio izlaz  1× RCA (Linear, 1 kΩ) 

Dekodiranje  

Dekodiranje 

standard  
H.265 / H.264 

Slika uživo / snimak 

rezolucija  
Do 12 MP za prva 4 kanala, do 8MP za ostale 

Sinhronizovani 

pregled snimaka 
Sinhronizovani pregled snimaka svih kanala 

HDD   

SATA  2 SATA priključka za 2 HDDs 

Kapacitet  Do 8TB kapacitet za svaki HDD 

Spoljni priključci  

Mreža  1×10/100Mbps samo-podesiv RJ45 priključak 

USB  Prednji panel: 1×USB2.0, zadnji panel: 1×USB3.0 

Alarmn 4 ulaza / 1 izlaz 

RS-485  N/A 

POE  

Interfejs 8×POE RJ45 interfejs 

Max. snaga  120W  

Standard  IEEE 802.3af / at 

Opšte  

Napajanje 220V (100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz, 3A) 

Radni uslovi  Temperatura: -10°C – 55°C (14°F – 131°F) Vlažnost: 10 - 90% 

Dimenzije (WxDxH)  340×217.6×77mm (13.8"×8.5"×3") 

Ostale 

karakteristike 

Besplatan monitoring softver za video nadzor 

Napomena: Kamere, NVR-ovi i monitoring softver za video nadzor 

trebaju da budu od istog proizvođača opreme zbog kompatibilnosti 

 

 

MREŽNI SVIČ – TIP 1 

MODULARNI LAYER 3 SVIČ ZA REK MONTAŽU  

• Hardversko rutiranje, RIP V2.0 i ili statičko 

rutiranje 

• IEC 62439-2 MRP Media 

Redudantni prodokol 

• IEEE 1588v2 PTP sinhronizacija sata  

• IPv4/IPv6 internet prodokoli 

• 8K MAC Tabela 

• HTTPS/SSH sigurnost mreže 

• SMTP klijent 

• IP-bazirano upravljanje prodokom 

• Application-based QoS management 

• Device Binding security function 

• DOS/DDOS audo prevencija 

• IGMP v2/v3 IGMP snooping 

• SNMP v1/v2c/v3 
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• RMON 

• 4096 VLANs upravljanje Mrežom 

• VLAN tagging (256 VLANS) 

• Glasovni VLAN 

• Autentifikacija korisnika zbog bezbednosti  

• RADIUS/TACACS+ 

• GRE Podržava  

• ACL 

• Podržava 9.6K Bytes Jumbo Frames 

• LLDP Prodokol 

• G.8032 V2 

• MRP - Multiple Registration Prodokol 

• VRRP Virtualni Ruter redudantni prodokol 

• LACP - 14 Grupa  

• MSTP (RSTP/STP kompatibilni) 

• DOS TOS/DiffServ podržan  

• IGMP v2/v3 Snooping - 

128 Grupa/VLAN 

• IP-bazirano upravljanje prodokom 

• DHCP Server/Klijent/Relay 

• DNS klijent proxy 

• Web-based, Telnet, Console (CLI) podešavanje 

IEC61850-3 upravljivi Mrežni svič sa Layer 3 

statičkim rutiranjem i RIP V2.0. Sa kompletnom podrškom za MRP Mrežni 

Redundatni prodokol i MSTP (RSTP/STP kompatibilni),  

svič može da zaštiti vaše kritične aplikacije sa mreže 

 sa njegovom tehnologijom brzog oporavka. Podržava širok opseg radne  

temperature od -40°C do +65°C, svič se može koristiti u različitim okruženjima.  

Udaljeno upravljanje se može ostvariti preko web-baziranog interfejsa I Telnet,  

sa lokalnim upravljanjem omogućenim korišćenjem konzolnog porta CLI. 

Modularne karakteristike : 3 Pune veličine fioka koje podržavaju (8) pordova 

100/1000Base modula, 1 Pola veličine fioka koja podržava (2) ili (4) 

porta 1000/10Gb SFP moduli, i 2 slota za Napajanje. 

Standardi IEEE 802.1p COS IEEE 802.1Q 

IEEE 802.1D IEEE 802.1w RSTP 

IEEE 802.1s (ili MSTP) IEEE 802.1x 

IEEE 802.1AB IEEE 802.3 

IEEE 802.3u IEEE 802.3ab 

IEEE 802.z IEEE 802.3ae 

IEEE 802.3x IEEE 802.3ad 

IEEE 802.3az 

Port Configurations 3 Full size (8) Port Bays 

1 Half size (2/4) Port Bay 

2 slota za Napajanje 

(1) RJ-45 Konzolni Serijski Port 

Mreža Redundatnost O-Prsten, Otvoren-Prsten, Višestruki-Prsten, MRP – Media 

Redundatnost 
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Prodokol, MSTP (RSTP, STP Kompatibilni) 

Dimenzije Širina: 17.32” [440 mm] 

Dubina: 12.8” [325 mm] 

Visina: 1.73” [44 mm ] 

19" Rek montaža  

Zahteva 1u otvoren prosdor iznad i ispod zbog hlađenja 

Potrošnja 46 W (max) 

Ulaz za napajanje(Redundantno) VDC 48 (24~72VDC) Dvostruki Ulaz 

VAC 100~240VAC/100~370VAC Dvostruki Ulaz 

Prenaponska zaštita 

Fault Izlaz Fault Relay 1A@24VDC 

Zaštita IP30 

Environment Rad sa proširenim Temperaturnim opsegom 1G or 10G SFPs: 

-40°C do +55°C 

Rad u proširenom temperaturnom opsegu od -40°C do +65°C  -20°C do +65°C pri koršćenju 

1GE SFP modula 

Vlažnost: 5% do 95% (bez kondenzacije) 

Težina 14.52 lbs. [6.58 kg] do 7kg 

Substation Automation IEC61850-3, IEEE1613 

Compliance EMI: FCC Part 15’ CISPR (EN 55022) Class A, 

EN61000-3-2, EN61000-3-3 

Okruženje: EN55024, EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 

(RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), 

EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 

3 Pune veličine fioka koje podržavaju (8) pordova 

100/1000Base modula, 1 Pola veličine fioka koja podržava (2) ili (4) 

porta 1000/10Gb SFP moduli, i 2 slota za Napajanje. 

3 fioke koje podržavaju 8-portne 100/1000 Mbps Base-TX module i 8-portne 100/1000 Base-

X SFP module, 1 fioka koja podržava modul sa 4 1000 Mbps SFP modula  

1 napojni modul, sa ventiladorima, 

podržava 100 ~ 240VAC ili 100 ~ 370VDC 

(8) Port 10/100/1000Base-TX RJ-45 Module 

Instalira se u kućište pune veličine (3 po kućištu) 

 

 

MREŽNI SVIČ – TIP 2 

MODULARNI LAYER 2 SVIČ ZA REK MONTAŽU  

IEC 62439-2 MRP Media 

Redudantni Prodokol 

• IEEE 1588v2 PTP sinhronizacija sata 

• IPv4/IPv6 internet prodokoli 

• 8K MAC Tabela 

• HTTPS/SSH zaštita mreže 

• SMTP klijent 

• IP-bazirano upravljanje prodokom 

• Application-based QoS management 

• Device Binding security function 
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• DOS/DDOS audo prevencija 

• IGMP v2/v3 IGMP snooping 

• SNMP v1/v2c/v3 

• RMON 

• 4096 VLANs upravljanje Mrežom 

• VLAN tagging (256 VLANS) 

• Glasovni VLAN 

• Autentifikacija korisnika zbog bezbednosti 

• RADIUS/TACACS+ 

• GRE Podržava  

• ACL 

• Podržava s 9.6K Bytes Jumbo Frames 

• LLDP Prodokol 

• G.8032 V2 

• MRP - Multiple Registration Prodokol 

• VRRP Virtualni Ruter redudantni prodokol 

• LACP - 14 Groups 

• MSTP (RSTP/STP compatible) 

• DOS TOS /DiffServ podržava ed 

• IGMP v2/v3 Snooping - 

128 Groups/VLAN 

• IP-based  protok management 

• DHCP Server/Klijent/Relay 

• DNS klijent proxy 

• Web-based, Telnet, Console (CLI) podešavanje 

 

IEC61850-3 upravljivi Mrežni svič sa kompletnom podrškom za  

MRP Mrežni Redundatni prodokol i MSTP (RSTP/STP 

kompatibilno), svič može da zaštiti vaše kritične aplikacije sa mreže 

 sa njegovom tehnologijom brzog oporavka 

Podržava širok opseg radne  

temperature od -40°C do +65°C, svič se može koristiti u različitim okruženjima.  

Udaljeno upravljanje se može ostvariti preko web-baziranog interfejsa I Telnet,  

sa lokalnim upravljanjem omogućenim korišćenjem konzolnog porta CLI. 

Modularne karakteristike: 3 Pune veličine fioka koje podržavaju (8) pordova 

100/1000Base modula, 1 Pola veličine fioka koja podržava (2) ili (4) 

porta 1000/10Gb SFP modula, i 2 slota za Napajanje. 

 

Standardi IEEE 802.1p COS IEEE 802.1Q 

IEEE 802.1D IEEE 802.1w RSTP 

IEEE 802.1s (ili MSTP) IEEE 802.1x 

IEEE 802.1AB IEEE 802.3 

IEEE 802.3u IEEE 802.3ab 

IEEE 802.z IEEE 802.3ae 

IEEE 802.3x IEEE 802.3ada 

IEEE 802.3az 

Port Configurations 3 Full size (8) Port Bays 
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1 Half size (2/4) Port Bay 

2 slota za napajanje 

(1) RJ-45 Konzolni Serijski Port 

Mreža Redundatnost O-Prsten, Otvoren-Prsten, Višestruki-Prsten, MRP – Media 

Redundatnost 

Prodokol, MSTP (RSTP, STP kompatibilni) 

Dimenzije Širina: 17.32” [440 mm] 

Dubina: 12.8” [325 mm] 

Visina: 1.73” [44 mm ] 

19" Rek montaža, 1U  

Zahteva 1u otvoren prosdor iznad i ispod zbog hlađenja 

Potrošnja 46 W (max) 

Ulaz za napajanje(Redudantni) VDC 48 (24 ~ 72VDC) Dvostruki Ulaz 

VAC 100~240VAC/100~370VAC Dvostruki Ulaz 

Prenaponska zaštita 

Fault Izlaz Fault Relay 1A@24VDC 

Zaštita IP30 

Rad u okruženju sa proširenim temperaturnim opsegom1G ili 10G SFPs: 

-40°C do +55°C 

Rad u proširenom temperaturnom opsegu od -40°C do +65°C  -20°C do +65°C pri koršćenju 

1GE SFP modula 

Vlažnost: 5% do 95% (bez kondenzacije) 

Težina 14.52 lbs. [6.58 kg] do 7 kg 

Substation Audomation IEC61850-3, IEEE1613 

Compliance EMI: FCC Part 15’ CISPR (EN 55022) Class A, 

EN61000-3-2, EN61000-3-3 

Okruženje: EN55024, EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 

(RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), 

EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 

3 Pune veličine fioka koje podržavaju (8) portova 

100/1000 Base modula 

1 Pola veličine fioka koja podržava (2) ili (4) porta 

1000/10Gb SFP moduli 

2 slota za Napajanje. 

3 fioke koje podržavaju 8-portne 100/1000 Mbps Base-TX module i 8-portne 100/1000 Base-

X SFP module, 1 fioka koja podržava modul sa 4 1000 Mbps SFP modula  

1 napojni modul, sa ventiladorima, 

podržava 100 ~ 240VAC ili 100 ~ 370VDC 

(8) Port 10/100/1000Base-TX RJ-45 Module 

Instalira se u kućište pune veličine (3 po kućištu) 

 

 

MONITORING SOFTVER ZA VIDEO NADZOR 

Monitoring softver za video nadzor se sastoji od centralnog server za upravljanje, striming 

medija servera , centralizovanog servera za snimanje, i servera za dekodiranje.  
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Klijent ima monitoring klijent, alarmni klijent I klijent za konfiguraciju, podeljen u tri 

nezavisne aplikacije, što obezbeđuje konfiguraciju parametara, monitoring, odvojeno od 

menadžmenta. 

Menadžment platforma je uglavnom za resurse, za centralni menadžment, u isto vreme 

prosleđivanje strima I funkcija okidanja alarma. 

Server: 

Centralni Server 

Medija Server 

Server za snimanje 

Server za dekodiranje 

Klijent: 

Monitor klijent; Alarmni klijent 

Konfiguracijski klijent 

Serverski port za centralni menadžment , I server port baze podataka  

Dodavanje opreme 

Dva režima: Ručno I automatsko dodavanje 

Monitoring u realnom vremenu  

Alarmni indicator-svetlo, Zvuk uključ./isključenje, Lokalno snimanje, Screen shot,  

podešavanje parametara, podešavanje funkcija videa, PTZ kontrola I isklučenje 

Parametri uređaja, prenos zvuka, provera vremena, Restart I dodavanje grupe kanala 

Istorija događaja (snimaka) 

Tipovi snimanja: podeljeni sun a ručno snimanje, vremensko snimanje, snimanje na detekciju 

pokreta, alarmno snimanje I snimanje svih kanala. 

Korisnici mogu pretraživati snimke u skladu sa tipom snimanja ili pretraživanjem svih kanala 

Skidanje podataka (Download) 

Predefinisani format za skidanje je 264, lokalni pregled je moguć na platformi. Takođe je 

moguće konvertovanje u . avi format (pri skidanju podataka) 

Kontrola pregleda  

Zvuk: Uključivanje/isključivanje zvuka  

Slike: snimanje slika (snapshot) 

Ubrzan pregled unazad  

Suspenzija: suspenzija pregleda snimaka  

Pregled: nastavak gledanja pauziranog snimka  

Usporen pregled snimka unapred  

Ubrzan pregled snimka unapred  

Stop: zaustavljanje pregleda snimka  

Progress bar: prikazuje progress izabranog prozora. 

‘’Syn’’ funkcija omogućava sinhronizaciju svih prozora. 

AVI format- funkcija konvertovanja  

Elektronske Mape 

Podešavanje elektronskih mapa, pozicija kamera I pozicije sonzora konfiguracijskom klijentu 

I alarmnom klijentu. 

Monitoring klijent omogućava pregled mapa I status uređaja  

Lokalno podešavanje mapa u konfiguracijskom klijentu 

a. Pregled mapa nakon dodavanja – zumiranje pomoću točka na mišu .                                                                                                                                                                                                                                                 

b. Podešavanje slojeva pomoću taster na mišu. 
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c. Dodavanje ‘’bro-sloja’’ pomoću tastera na mišu.  

d. Dodavanje sub-sloja pomoću tastera na mišu 

e. Brisanje sloja pomoću tastera na mišu. 

f. Zaustavljanjem miša na sloju, automatski će se prikazati sub-sloj. pomoću  tastera na mišu 

se prelazi na gornje slojeve. 

Dodavanje novih uređaja u listu uređaja na slojevima 

a. Dodavanje svih kamera na sloj pomoću prevlačenja uređaja na sloj direktno 

b. Dodavanje jedne ili više kamera u sloj prevlačenjem jedne ili više kamera  

c. Ako je dodati uređaj na platformi u alarmu (npr detekcija pokreta, alarm na senzoru I sl.), 

uređaj na elektronskoj mapi će blinkati (svetleti) I alamno svetlo će se upaliti 

Pregled elektronskih mapa na Monitoring klijentu i Alarmnom klijentu 

1. Pregled elektronskih mapa na Monitoring klijentu i Alarmnom klijentu 

2. Na ikoni uređaja alarmno svetlo će blinkati kada je uređaj u alarmu 

3. Pregled žive slike  

 

Podešavanje skladišta za snimanje  

 

Podešavanje skladišta za snimanje u konfiguracijskom klijentu 

 

Tipovi snimanja su: snimanje na vreme, alarm, pokret. 

Snimanje na vreme – prema zadatom vremenu 

Snimanje na pokret – pri detekciji pokreta 

Snimanje na alarm – pri detekciji alarma na kameri 

Pri popunjavanju skladišnog prostora, najstariji snimci se presnimavaju automatski. 

 

Pregled snimaka  

 

1) Svi snimci su snimljeni na disku podešenom u konfiguraciji snimanja  

2) Snimci su nazvani po vremenu snimanja i broju kanala, mogu se pregledati pomoću 

plejera  

 

Alarmni Klijent 

Alarmni Klijentski interfejs sadrži status kanala, porta i hard diska. 

Postoje dva statusa: žuti I sivi. Žuti – normalni kanal; sivi – gubitak slike. 

Status porta je alamni izlaz ,žuto – normalni alarm; sivo- gubitak alarma. 

Izborom Mape vide se lokacije kamera, kad se pojavi alarm na kameri, ona će blinkati 

(svetleti) 

Događaji: izborom upita može se odabrati događaj u svim poljima opreme, uključujući 

alarmni zapis sa uređaja, I brisanje ili eksport svih događaja preko upita. 

 

Podešavanje različitih alamnih nivoa (u različitim intervalima): Crveni- visok nivo alarma, 

žuto – srednji nivo, zeleno – nizak nivo alarma. 

Prikaz do  devet alamnih snimaka istovremeno. 

Alarmni snimci su prikazani u različitim bojama, u zavisnosti od šeme alarmnih nivoa. 

 

Napomena: Monitoring softver mora biti od istog proizvođača kao i mrežne kamere i mrežni 

snimači zbog kompatibilnosti 
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Android aplikacija za video nadzor 

Ručni softver za video monitoring I jednostavno podešavanje opreme sa udaljene lokacije. 

Prijavljivanje preko naloga, dodavanje uređaja koji pripadaju samo vašem ličnom nalogu, 

drugi ne mogu dodati uređaj ponovo, zbog zaštite privatnosti i bezbednosti. Takođe može se 

koristiti ‘’brz pregled’’ funkcija, uređaj će biti dodat direktno na vaš android uređaj. 

Glavne funkcije aplikacije: živa slika, pregled snimaka, PTZ kontrola, zvučni intercom, 

dodavanje uređaja I menadžment. 

[P2P & Prenos medija ] 

P2P rešav aproblem komunikacije android uređaja I uređaja u različitim mrežama, bolji 

pristup Internetu. 

Ako je prenos preko mreže prekinut, automatski će se pokrenuti prenos medija kojie 

omogućava monitoring. 

[Pregled snimaka] 

Pomeranje vremenske linije u željeno vreme I trenutno vreme za pregled snimaka. 

[Dodavanje opreme – više načina] 

1. Skeniranjem QR koda  

2. LAN pretraga (pretraga mreže) 

3. Dodavanjem serijskog broja ili domena  

Napomena: Android aplikacija za video nadzor mora biti od istog proizvođača kao I mrežne 

kamere I mrežni snimači zbog kompatibilnosti 

 

 

 

 

 

 

    Датум:                                    Печат:                             Потпис одговорног лица 

                                                                                              понуђача: 

 

__________________                                                              ________________________ 
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Образац 5 

 

ДИСТРИБУТИВНА ЛИСТА 

 

Р
. 
Б

р
. 

 

Опис добара 

Ознака редног беоја локације на којој се врши уградња: 

1 - Књажевац; 2 - Вршац; 3 - Бела Црква; 4 – Пландиште; 5 – Крупањ; 6 – Љубовија; 7- Крушевац; 8 – Трстеник; 

9 – Сомбор; 10 – Рашка; 11 - Врњача Бања; 12 – Бор; 13 – Неготин; 14 – Мајданпек; 15 – Јагодина; 16 – 

Свилајнац; 17 – Деспотовац; 18 – Рековац; 19 – Пирот; 20 – Бабушница; 21 – Димитровград; 22 – Сјеница; 

23 - Велика Плана; 24 - Смедеревска Паланка У
к

у
п

н
о
 

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

1 

IP камера TIP 1, према 

Техничкој 

спецификацији 

предмета јавне набавке 

5 4 2 1 2 1 6 4 3 2 2 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 4 57 

2 

IP камера TIP 2, према 

Техничкој 

спецификацији 

предмета јавне набавке 

            1                                   1 

3 
IP камера TIP 3, према 

Техничкојспецификациј

и предметајавне набавке 

1           1                                   2 

4 

Мрежни снимач TIP 1, 

према Техничкој 

спецификацији 

предмета јавне набавке 

1                                               1 

5 

Мрежни снимач TIP 2, 

према Техничкој 

спецификацији 

предмета јавне набавке 

            1                                   1 

6 

Мрежни снимач TIP 3,  

према Техничкој 

спецификацији 

предмета јавне набавке 

  1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

7 
Кабл пуни, S/FTP, Cat.7, 

10G, 4x2xAWG23, 

900MHz  

540 360 180 90 180 90 720 360 270 180 180 360 90 90 90 90 180 90 180 90 90 270 270 360 5400 
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8 
Хард диск WD 4TB 3.5", 

SATA III, 64MB, 

IntelliPower 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 

9 
Монитор 21'' FULL HD, 

HDMI 
1 1 1   1   1 1 1 1 1 1         1   1     1 1 1 15 

10 

Рек орман за зидну 

монтажу, 9U, 600x600 У 

комплету са шрафовима и 

матицама за постављање 

опреме, врата са бравицом 

и кључем, врата се 

отварају до 180 степени, 

лева и деснастрана се могу 

скидати, отвори за пролаз 

каблова, на горњој страни 

се налазе лежишта за два 

12цм вентилатора, 

доступан у сивој боји, 

максимална носивост 

80Кг, IP20  

1 1 1   1   1 1 1 1 1 1         1   1     1 1 1 15 

11 HDMI Кабл 5м 1 1 1   1 
 

1 1 1 1 1 1         1   1     1 1 1 15 

12 Кабл PPJ 3x1,5 30 30 45 35 55 30 40 30 22 30 45 35   30 10 10 20   20 35   30 40 30 652 

13 
UPS капацитет: 800VA 

480W 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

14 
Модул-Утичница, RJ-

45, оклопљена, Cat.6a 
14 10 6 4 6 4 18 10 8 6 6 10 4 4 4 4 6 4 6 4 4 8 8 10 168 

15 
Печ кабл , STP, Cat.6, 

Halogen Free, 1м 
7 5 3 2 3 2 9 5 4 3 3 5 2 2 2 2 3 2 3 2 2 4 4 5 84 

16 

220V разводни панел 

19"/1U са 7 утичних 

места, прекидачем, 

пренапонском заштитом 

и каблом 2м са 

утикачем 

1 1 1   1   1 1 1 1 1 1         1   1     1 1 1 15 

17 
Вентилатори за рек 

орман  
1 1 1   1   1 1 1 1 1 1         1   1     1 1 1 15 
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18 

Пeч панел 19"/1U са 24 

слота за модуле - 

празан, ширмован са 

уземљењем и држачем 

каблова са задње стране  

1 1 1   1   1 1 1 1 1 1         1   1     1 1 1 15 

19 
PVC КАНАЛИЦЕ са 

поклопцем 25x16mm  
180 120 60 30 60 30 240 120 90 60 60 100 25 30 30 30 60 30 60 30 30 90 90 120 1775 

20 
PVC КАНАЛИЦЕ са 

поклопцем 40x25mm  
80 54 27 14 24 14 110 54 42 28 30 54 14 10 16 18 32 14 40 14 14 41 41 54 836 

21 

Мрежни свич Layer 3 - 

TIP 1. према Техничкој 

спецификацији 

предмета јавне набавке 

1                                               1 

22 

Мрежни свич Layer 2 - 

TIP 2, према Техничкој 

спецификацији 

предмета јавне набавке 

            1                                   1 

23 
Мониторинг софтвер за 

видео надзор 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

24 
Андроид апликација за 

видео надзор 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

25 
Монтажа опреме, обука 

корисника и пуштање 

система у рад  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 

 

Напомена:  Будући да се на локацији Наручиоца у Крушевцу (ул. Балканска бр. 33) и Јагодини (ул. Љубише Урошевића бр.16), врши 

замена, односно доградња постојећег система, потребно је да понуђач пре подношења понуде на лицу места изврши преглед објеката 

на наведеним локацијама, ради сагледавања стања и карактеристика постојећих система видео надзора, у циљу давања одговарајуће 

понуде.  

 

 

            Датум:                                   Печат:                            Потпис одговорног лица 

                                                                                                  понуђача: 
 

__________________                                                                   ________________________ 
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Образац 6 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача (улица, број и град):  

Врста правног лица (заокружити једну 

од понуђених опција): 

А)  микро 

Б)   мало 

В)   средње 

Г)   велико 

    Д)   физичко лице 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача:  

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача:  

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

Начин подношења понуде (заокружити 

понуђену опцију): 

А) самостално 

Б) заједничка понуда 

Ц) са подизвођачем 
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2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава понуђач) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса учесника у заједничкој понуди 

(улица, број и град): 
 

Матични број учесника у заједничкој 

понуди: 
 

Порески идентификациони број учесника у 

заједничкој понуди: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса учесника у заједничкој 

понуди: 
 

Број телефона:  

Факс:  

Број рачуна учесника у заједничкој понуди 

и назив банке 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

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, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач) 

Назив подизвођача:  

Адреса подизвођача (улица, број и град):  

Матични број подизвођача:  

Порески идентификациони број 

подизвођача: 
 

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска адреса подизвођача:  

Број телефона:  

Факс:  

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 понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача 
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Р. 

Бр. 
Опис 

Назив 

произвођача и  

модела добара 

која се нуде 

Јединица 

мере 
Кол. 

Цена по 

Јединици мере 

(у дин. 

без ПДВ-а) 

Укупно 

(у дин без ПДВ-

а) 

ПДВ 
Укупно 

 (у дин са ПДВ-ом) 

1 

IP камера TIP 1, према 

Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке 

 ком 57         

2 

IP камера TIP 2, према 

Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке 

 ком 1         

3 

IP камера TIP 3, према 

Техничкој спецификацији 

предметајавне набавке 

 ком 2         

4 

Мрежни снимач TIP 1, према 

Техничкој 

спецификацији предмета јавне 

набавке 

 ком 1         

5 

Мрежни снимач TIP 2, према 

Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке 

 ком 1         

6 

Мрежни снимач TIP 3,  према 

Техничкој спецификацији 

предмета јавне набавке 

 ком 22         

7 
Кабл пуни, S/FTP, Cat.7, 10G, 

4x2xAWG23, 900MHz  
 м 5400 

        

8 
Хард диск WD 4TB 3.5", 

SATA III, 64MB, IntelliPower 
 ком 26         

9 Монитор 21'' FULL HD, HDMI  ком 15         
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10 

Рек орман за зидну монтажу, 9U, 

600x600 У комплету са 

шрафовима и матицама за 

постављање опреме, врата са 

бравицом и кључем, врата се 

отварају до 180 степени, лева и 

деснастрана се могу скидати, 

отвори за пролаз каблова, на 

горњој страни се налазе лежишта 

за два 12цм вентилатора, 

доступан у сивој боји, 

максимална носивост 80Кг, IP20  

 ком 15         

11 HDMI Кабл 5м 
 

ком 15         

12 Кабл PPJ 3x1,5 м 652         

13 UPS капацитет: 800VA 480W  ком 24 
        

14 
Модул-Утичница, RJ-45, 

оклопљена, Cat.6a 

 

ком 168 
        

15 
Печ кабл , STP, Cat.6, Halogen 

Free, 1м 
ком 84 

        

16 

220V разводни панел 19"/1U 

са 7 утичних места, 

прекидачем, пренапонском 

заштитом и каблом 2м са 

утикачем 

ком 15 

        

17 Вентилатори за рек орман  ком 15         

18 

Пeч панел 19"/1U са 24 слота 

за модуле - празан, ширмован 

са уземљењем и држачем 

каблова са задње стране  

ком 15 

        

19 
PVC КАНАЛИЦЕ са 

поклопцем 25x16mm  
м 1775 

        

20 
PVC КАНАЛИЦЕ са 

поклопцем 40x25mm  
м 836 
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21 

Мрежни свич Layer 3 - TIP 1. 

према Техн. спецификацији 

предмета јавне набавке 

 ком 1 

        

22 

Мрежни свич Layer 2 - TIP 2, 

према Техн. спецификацији 

предмета јавне набавке 

 ком 1 

        

23 
Мониторинг софтвер за видео 

надзор 
 ком 24 

        

24 
Андроид апликација за видео 

надзор 
 ком 24 

        

25 

Монтажа опреме, обука 

корисника и пуштање система 

у рад  

 ком 24 

        

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

      

Цене морају бити фиксне током читавог периода важења уговора. 

У исказане цене су укључени сви трошкови испоруке предметних добара на локацију Наручиоца, као и сви остали трошкови који могу настати 

у вези са извршењем уговорних обавеза по основу ове јавне набавке.  

Место испоруке и инсталације добара је на горенаеденим локацијама Наручиоца.  

 

Рок важења понуде (минимум 90 дана од дана отварања понуда):________________________________________ 

Начин и рок плаћања:____________________________________________________________________________ дана од дана пријема исправно 

сачињене фактуре и отпремнице 

Рок испоруке (макс. дозвољени рок испоруке је 15 дана од момента пријема налога): ___________________________________________ 

Гарантни рок (најмање 24 месеца): ______ месеца/и од дана испоруке и уградње 

        Датум:                                        Печат:                            Потпис одговорног лица 

                                                                                                  понуђача: 
 

__________________                                                                   ________________________ 
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Образац 7         

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Понуђач ________________________ (навести назив Понуђача), даје: 

 

 

 

 ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за 

јавну набавку добара – опрема за видео надзор пословног простора, у отвореном 

поступку бр. 11/18, поднета независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Датум:                                    Печат:                         Потпис одговорног 

                                                                                               лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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Образац 8a 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН  

 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15), __________________________________ (назив понуђача), 

даје следећу: 

                                                        

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо, при 

састављању понуде за јавну набавку добара – опрема за видео надзор пословног 

простора, у отвореном поступку бр. 11/18, поштовали све обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 

средине.  

 

 

 

    Датум:                                    Печат:                          Потпис одговорног 

                                                                                           лица понуђача: 

 

       __________________                                                          _____________________ 
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Образац 8б 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15), __________________________________ (навести назив 

понуђача), даје следећу: 

                                                        

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да немамо 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну 

набавку добара – опрема за видео надзор пословног простора, у отвореном поступку 

бр. 11/18. 

 

 

 

 

 

 

    Датум:                                  Печат:                         Потпис одговорног 

                                                                                      лица понуђача: 

 

   __________________                                                          _____________________ 
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Образац 8в 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ИЗ ЧАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН  

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15), __________________________________ (назив 

подизвођача), даје следећу: 

                                                        

ИЗЈАВУ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо, при 

састављању понуде за јавну набавку добара – опрема за видео надзор пословног 

простора, у отвореном поступку бр. 11/18, поштовали све обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 

средине.  

 

 

 

    Датум:                                 Печат:                        Потпис одговорног 

                                                                                     лица подизвођача: 

 

  __________________                                                          _____________________ 
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Образац 8г 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОДИЗВОЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12, 14/15 и 68/15), __________________________________ (навести назив 

подизвођача), даје следећу: 

                                                        

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да немамо 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну 

набавку добара – опрема за видео надзор пословног простора, у отвореном поступку 

бр. 11/18. 

 

 

 

 

 

  Датум:                                Печат:                          Потпис одговорног 

                                                                                    лица подизвођача: 

 

   __________________                                                          _____________________ 
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Образац 9 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ (навести 

назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 

јавну набавку добара – опрема за видео надзор пословног простора, у отвореном 

поступку бр. 11/18, како следи у табели: 

 

Описи трошкова Износ 

 

Прибављање захтеваних доказа 

  

 

Поштански трошкови 

  

 

Остали трошкови 

  

УКУПНО: 

  

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца,  достави 

укупан износ и структуру 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. 

У случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати 

неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно 

претходном ставу. 

 

 

           Датум:                                    Печат:                        Потпис одговорног 

                                                                                                лица понуђача: 

 

          __________________                                                          _____________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

                   Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са 

''попуњава Понуђач''), овери печатом и потпише на последњој страни, чиме се 

потврђује да се слаже са моделом уговора. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача (конзорцијум), на предвиђеном месту треба 

унети податке свих чланова групе понуђача (нази, седиште, директор, ПИБ и 

матични број и број текућег рачуна код банке), једне испод других, на за то 

предвиђеним слободним линијама.  

Уколико нема довољно места за унос података свих чланова групе понуђача, 

дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати или одштампати 

бланко у више примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. 

Последњу страницу модела уговора печатирају и потписују сви чланови групе 

понуђача, или то чини понуђач који је као носилац посла, конзорционим споразумом 

овлашћен да потписује документацију. 

 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу 

алинеју уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више 

подизвођача, податке треба унети на начин као што је описано и за унос података за 

више чланова групе понуђача, у претходном пасусу). 

 

 

Уколико понуђач попуни модел уговора у делу који није означен са ''попуњава 

Понуђач'', то неће бити основ да се таква понуда оцени неприхватљивом, уколико 

тако унети подаци нису контрадикторни осталим подацима из понуде понуђача 
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УГОВОР О НАБАВЦИ И ИНСТАЛАЦИЈИ ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 

Закључен у Београду између уговарача: 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, са седиштем у Крагујевцу, ул. 

Светозара Марковића бр.37, кога, заступа ________________________ (у даљем тексту: 

Наручилац), матични број: 17539957, порески идентификациони број: 103277483 

и 

________________________________________________________, са седиштем у 

___________________________________, ул. _______________________ бр. ________, 

кога заступа директор ______________________________ (у даљем тексту: Добављач), 

матични број: __________________, порески идентификациони број: _______________, 

број  текућег рачуна: ___________________________, код ___________________ банке  

(попуњава Понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, податке унети у 

складу са упутством са претходне странице конкурсне документације) 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 

Уговорне стране претходно констатују: 

- да је Наручилац, на основу чл. 32. и 52. Закона о јавним набавкама (''Службени 

гласник РС'', бр. 124/12 , 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и на основу позива за 

подношење понуда за набавку опреме за видео надзор пословног простора, објављеног 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, као и на Порталу 

службених гласила Републике Србије и бази прописа дана 27.02.2018. године, спровео 

отворени поступак јавне набавке бр. 11/18; 

- да је Добављач доставио понуду број (попуњава Наручилац) од (попуњава Наручилац) 

која у потпуности одговара Техничкој спецификацији предмета јавне набавке из 

конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог уговора, и 

испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације; 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде понуђача (попуњава 

Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац) од (попуњава 

Наручилац), изабрао Добављача, чиме су се коначно стекли услови за закључење 

уговора; 

- да ће Добављач предметна добра испоручивати и инсталирати без подизвођача / са 

подизвођачем ________________________________ са седиштем у 

___________________________, ул. _______________________, бр. ________, матични 

број: __________________, порески идентификациони број: ______________________  

(попуњава Понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством 

са претходне странице конкурсне документације) 
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Члан 1. 

Предмет уговора је набавка, испорука и инсталација опреме за видео надзор пословног 

простора, за потребе Наручиоца, у свему према Техничкој спецификацији предмета 

јавне набавке, Дистрибутивној листи и Обрасцу понуде и структуре цене, који су у 

прилогу и чине саставни део овог уговора. 

 

Члан 2. 

Уговорну цену чине прихваћене јединичне цене предметних добара из понуде 

Добављача и захтеване количине. 

У цене су урачунати сви трошкови који могу настати у вези са набавком, испоруком и 

инсталацијом предметних добара на локацијама Наручиоца, тј. путни трошкови, 

трошкови испоруке, монтаже и пуштања у рад на локацијама Наручиоца из 

Дистрибутивне листе. 

Укупна уговорна вредност износи до ________________ дин. без ПДВ-а, односно 

_______________ дин. са ПДВ-ом (попуњава Наручилац на основу података из 

понуде). 

Наручилац није у обавези да утроши целокупан износ средства из става 3. овог члана 

уговора. 

Цене морају бити фиксне током читавог периода важења уговора. 

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно 

плаћања у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским 

планом за 2018. годину за ове намене. 

За обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2019. години, Наручилац ће 

вршити плаћање Добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем 

Финансијског плана за 2019. годину. 

Уколико услед објективних околности које не зависе од воље Наручиоца, исти буде 

доведен у ситуацију да не може да користи средства предвиђена овим уговором, неће 

се сматрати да Наручилац није испунио уговорне обавезе 

 

Члан 3. 

Добављач се обавезује да испоручује и инсталира предметна добра у року од  _____ 

дана (попуњава Наручилац на основу података из прихваћене понуде) од пријема 

поруџбине (налога) Наручиоца. 

Уговорне стране су сагласне да се испорука и инсталација предметних  добара врши на 

локацијама Наручиоца наведеним у Дистрибутивној листи. 

Добављач је дужан да испоруку и инсталацију предметних добара врши према 

динамици и потребама Наручиоца. 

Добра која се испоручују морају бити искључиво оригинална, нова и некоришћена. 

Уз предметна добра, Добављач мора испоручити Наручиоцу и сву пратећу техничку 

документацију – техничка упутства, упутства за употребу, гарантни лист, сертификати 

и остало, уколико је то захтевано конкурсном документацијом или уколико је то 

уобичајено приликом испоруке предметних добара. 

 

Члан 4. 

Добављач, односно произвођач или представништво произвођача одговара Наручиоцу 

за квалитет, функционалност и исправност предметних добара у гарантном року 
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наведеном у Обрасцу понуде, под условима који су истом одређени, независно од 

правоснажности овог уговора.  

Гарантни рок за испоручена и инсталирана добра износи ________ месеца (попуњава 

Наручилац на основу података из прихваћене понуде) од момента испоруке и уградње. 

Уколико се у току трајања гарантног рока појаве недостатци у квалитету, 

функционисању или исправности добра, тј. делова и компонената предметних добара, 

Добављач мора у року од 8 часова од пријаве квара да се одазове, изађе на локацију на 

којој се предметна опрема налази и започне са отклањањем квара, о свом трошку, и 

довести добро у функционално и исправно стање, као и на захтевани ниво квалитета, 

или заменити неисправна добра исправним, која имају исте или боље карактеристике. 

 

Члан 5. 
Уколико Добављач не испуни своју обавезу из члана 3. овог Уговора, односно у 

уговореном року не испоручи и угради предметна добра, обавезан је да за сваки дан 

закашњења по писаном позиву Наручиоца плати износ од 0,01% од укупне уговорне 

вредности на име пенала за прекорачење рока испоруке и инсталације, у року од 8 дана 

од дана пријема позива, с тим да укупан износ наплаћених пенала не може прећи 10% 

од укупне уговорне вредности, у ком случају Наручилац задржава право раскида 

Уговора једностраном изјавом воље.  

У случају да Добављач не поступи у складу са обавезом из претходног става овог 

члана, Наручилац задржава право да наплати максимални износ уговорне казне који је 

предвиђен овим Уговором (10% од укупне уговорне вредности), активирањем 

примљених средстава обезбеђења и да раскине Уговор једностраном изјавом воље. 

Уколико кашњење у испоруци и инсталацији проузрокује ремећење целог система и 

угрози редовно функционисање Наручиоца, Наручилац задржава право раскида 

Уговора једностраном изјавом воље. 

Одредбе из претходних ставова овог члана се не примењују уколико је закашњење у 

испоруци и инсталацији добара настало услед објективних околности, као и у случају 

немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима. 

 

Члан 6. 

Добављач се обавезује поседује неопходну опрему и резервне делове у току важења 

гарантног рока, у циљу замене неисправне опреме и резервних делова у гарантном 

року, која је неопходна за несметано функционисање система за видео надзор. 

 

Члан 7. 
Наручилац (тј. овлашћено лице Наручиоца) је обавезан да приликом сваке испоруке и 

уградње предметних добара изврши квалитативну и квантитативну контролу и то: 

- провером да ли се бројно стање испоручених добара слаже са бројним стањем 

исказаним на отпремници и са порученом количином  

- провером да ли су испоручена добра технички-функционално исправна 

- провером да ли су испоручена добра одговарајућег квалитета 

- провером да ли су испоручена добра неоштећена 

- провером да ли све карактеристике добра одговарају захтеваним 

карактеристикама (наведеним у Техничкој спецификацији предмета јавне 

набавке и обрасцу понуде) и да ли добра садрже све захтеване компоненте и 

резервне делове 
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- провером да ли је уз добро испоручена и сва пратећа техничка документација 

(упутсво за употребу, техничка спецификација, гарантни лист или слично) 

- провером да ли су испоручена добра на адекватан начин инсталирана и пуштена 

у рад, на одговарајућим позицијама 

- провером да ли су пружене све неопходне пратеће услуге 

Уколико овлашћено лице Наручиоца након квалитативне и квантитативне контроле 

испоручених добара утврди да су испуњени сви услови из претходног става овог члана 

уговора, обавезно је да потпише записник, извештај, радни налог, отпремницу или 

неки други документу који издаје Добављач, чиме констатује да је извршен 

квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 

У противном, Наручилац задржава право да не потпише и не овери наведену 

документацију Добављача из претходног става, и да захтева од Добављача да изврши 

испоруку предметних добара у најкраћем могућем року, тако да буду задовољени сви 

услови из става 1. овог члана уговора. 

 

Члан 8. 

Уколико Добављач не испуни своје обавезе предвиђене било којом одредбом овог 

уговора, Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор, без претходне 

опомене или остављеног отказног рока, и да наплати уговорну казну у износу од 10% 

од укупне уговорне вредности без ПДВ-а, путем активирања примљеног средства 

обезбеђења уговорних обавеза из члана 9. овог уговора. 

 

Члан 9. 

Добављач се обавезује да ће закључно са даном потписивања овог уговора, а 

најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, доставити Наручиоцу две 

соло/трасиране менице, којом гарантује уредно извршење својих уговорних обавеза.  

Истовремено са предајом меница из претходног става овог члана Уговора, Добављач 

се обавезује да ће Наручиоцу предати пратећу документацију: правно лице -  доказ о 

регистрацији менице, копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица 

Добављача важећих у моменту пријема средства обезбеђења и меничног овлашћења, 

као и менично писмо - овлашћење да Наручилац може попунити менице у складу са 

овим Уговором (у два примерка, Прилог 1 из конкурсне документације); 

предузетник/физичко лице – менично овлашћење, меничне изјаве жиранта (Прилог 2 и 

Прилог 3 из конкурсне документације) и фотокопије личних карата. 

Наведене менице, као средство обезбеђења реализације уговором утврђених обавеза 

Добављача у поступку јавне набавке, могу бити активиране у случају да Добављач не 

испуњава своје уговором дефинисане обавезе, и то највише до износа од 10% од 

укупне уговорне вредности без ПДВ-а. 

Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница НБС, у складу са 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. ''Службени гласник РС'' бр. 56/11, 80/15 и 

76/16). 

За све време трајања Уговора Наручилац је у поседу меница све до испуњења 

уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају 

Добављачу. 
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Члан 10. 

Наручилац се обавезује да у року од _________ (попуњава Наручилац на основу 

података из прихваћене понуде) дана од дана пријема исправно испостављене фактуре 

и  отремнице, записника, извештаја, радног налога или неког другог документа којим 

се доказује да су предметна добра испоручена и инсталирана, изврши плаћање на 

рачун Добављача број _______________________________________________ код 

___________________________________ банке (попуњава Наручилац, на основу 

података из прихваћене понуде).  

 

Члан 11. 

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране 

решаваће споразумно. 

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, уговара се 

надлежност Привредног суда у Београду. 

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и других закона и подзаконских аката који регулишу ову 

материју. 

 

Члан 12. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 

страна.  

Овај уговор се закључује на одређено време од 12 месеци од дана потписивања, или на 

краћи период од наведеног, уколико вредност испоручених добара досегне износ 

укупне уговорне вредности из члана 2. став 3. овог уговора, чиме исти престаје да 

важи. 

Наручилац има право да услед објективних околности, а без накнаде евентуалне штете 

која може настати за Добављача, откаже овај уговор у свако доба са отказним роком од 

15 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.                    

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених 

лица уговорних страна, и то у делу техничких података (подаци о идентификацији).                    

 

Члан 13. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, те да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку 

уговорну страну. 

 

 

ДОБАВЉАЧ                                                            НАРУЧИЛАЦ                         
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Прилог 1 

 

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени 

лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник 

РС», бр. 39/04) ___________________________ (назив правног лица) из 

________________________ (место), ул. _______________________, бр. ______, 

матични број: ____________________, ПИБ: _____________________ , доставља: 

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара 

Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног отвореног 

поступка јавне набавке број 11/18 – опрема за видео надзор пословног простора, за 

потребе Националне службе за запошљавање  

  

достављамо Вам у прилогу 2 бланко сопствене (соло) менице, серијски број: 

 

  I      

 

                      II      

 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са 

каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке највише до износа 

од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а и овлашћујемо Вас као Повериоца да 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као 

Дужника – издаваоца меница из новчаних средстава, односно друге имовине. 

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по 

уговору дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем 

рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката 

и др. 

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац. 

 

 

 

Датум издавања Овлашћења:    Печат:     ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                                                  _________________________ 

 

 

 



Национална служба за запошљавање - јавна набавка број 11/18, опрема за видео надзор 

пословног простора 
 

Страница 63 од 64 

 

Прилог  2  

   

На основу Закона о меници («Службени лист ФНРЈ», бр. 104/46, «Службени 

лист СФРЈ», бр. 16/65, 54/70, 57/89 и «Службени лист СРЈ», бр. 46/96) и Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о јединственом меничном бланкету («Службени гласник 

РС», бр. 39/04) __________________________ (име предузетника/физичког лица) из 

____________________ (место), ул. _______________________, бр. ______, матични 

број/ЈМБГ: _________________, достаставља:   

                                    

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, ТРАСИРАНЕ МЕНИЦЕ 

 

Корисник / Поверилац: Национална служба за запошљавање, ул. Светозара 

Марковића бр.37, 34000 Крагујевац, матични број: 17539957, ПИБ: 103277483  

 

За обезбеђење реализације уговорних обавеза на основу спроведеног отвореног 

поступка јавне набавке број 11/18 – опрема за видео надзор пословног простора, за 

потребе Националне службе за запошљавање, 

 

достављамо вам у прилогу 2 бланко трасиране менице, серијски број: 

 

  I      

 

                      II      

   

 

Овлашћујемо Вас као Повериоца да менице можете попунити за износ дуга са 

каматом и припадајућим трошковима по основу ове јавне набавке највише до износа 

од 10% од укупне уговорне вредности без ПДВ-а и овлашћујемо Вас као Повериоца да 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих мојих рачуна као 

Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по 

уговору дође до: промене лица овлашћених за располагање средствима на рачунима 

Дужника и у случају статусних промена Дужника. 

 

Ово овлашћење сачињено је у 3 (три) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

задржава Дужник, а 2 (два) Поверилац. 

 

 

                     ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

Датум издавања Овлашћења: 

 

     

                           М.П.         
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Прилог 3 

Печат послодавца код ког је жирант запослен 

 

Излазни штамбиљ 

 

ОВЕРА ПОДАТАКА ЗА ЖИРАНТА ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА 

КОД КОГА ЈЕ ЖИРАНТ ЗАПОСЛЕН 

 

 

1. Презиме, очево име и име __________________________________________ 

 

2. Место, општина и година рођења ____________________________________ 

 

3. Матични број, број личне карте и место издавања  ______________________ 

 

4. Место становања и поштански број  __________________________________ 

 

5. Адреса стана  ______________________________________________________ 

 

6. Број телефона  ________________________ 

 

Својеручни потпис жиранта  ___________________________________ 

 

 

Запослен-а __________________________ по занимању  ___________________. 

У радном односу на неодређено време код ________________________________ 

                                                                (послодавац) 

 

Место __________________ адреса ______________________________________ 

 

Република Србија     

 

Запослени – а је  код овог послодавца у радном односу од ___________________ 

И даље има нето просечну зараду од дин. ____________________ и словима : 

____________________________________________ за предходна три месеца и на исти 

има – нема судску административну забрану од дин.____________________ 

и има – нема обавезу по потрошачком кредиту од дин. ______________________ 

и као жирант дин. ____________________________________. 

 

О свим изменама радно-правног статуса запосленог које су од утицаја за повериоца, 

исти ће бити обавештен у року од 3 (три) дана од наступања промене. 

 

у _____________________ 2018. године. 

              Шеф рачуноводства   Оверава овлашћено лице послодавца 

 

          ____________________  М.П.  ______________________ 


