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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15) члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“ 

број 86/15), Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама у Градској управи града Краљева, број 3805/15 од 

31.12.2015. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1577/19 од 29.08.2019. 

године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 1578/19 од 29.08.2019. године, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У отвореном поступку јавне набавке, набавке добара, набавке и уградње опреме за 

реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњaвање саобраћајних 

прекршаја у граду Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева,          

ЈН број 404-68/19-VII 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 

 

ПРИЛОГ САДРЖАЈ ПРИЛОГА СТРАНА 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  3 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
14 

5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 19 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 43 

7. МОДЕЛ УГОВОРА 46 
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ПРИЛОГ 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Назив наручиоца Градска управа града Краљева 

Седиште Наручиоца (адреса)  Трг Јована Сарића 1. Краљево 36000 

ПИБ 102675366 

Матични број 07193807 

Рачун код Управе за трезор 840-17640-73-извршење буџета  

Број ЈН 404-68/19-VII 

Сајт града Краљева www.kraljevo.rs 

Врста поступка Отворени поступак јавне набавке 

Предмет јавне набавке 

Набавка добара и то набавка и уградња опреме за 

реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора 

за кажњaвање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“, за 

потребе наручиоца Градске управе града Краљева 

Циљ поступка 
поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци 

Контакт  
Градска управа града Краљева - Одсек за јавне набавке,       

e-mail: javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org  

 

 

ПРИЛОГ 2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке ЈН број 404-68/19-VII није обликован по партијама 

Предмет јавне набавке ЈН број 404-68/19-VII је набавка добара, набавке и уградње опреме за 

реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњевање саобраћајних 

прекршаја у граду Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 31710000 - електронска опрема, 30230000 - 

рачунарска опрема, 32323500 - систем за видео надзор, 35120000 - надзорни и сигурносни 

системи и уређаји, 35125000 - систем надзора, 35125300 - сигурносне камере, 34970000 - 

опрема за контролу саобраћаја  

Процењена вредност јавне набавке је 21.768.330,00 динара без ПДВ-а 

Јавна набавка се спроводи ради реализације одобреног пројекта „Успостављање система 

видео надзора за кажњaвање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“, на основу Одлуке 

Владе РС-Кабинета министра за иновације и технолошки развој о додели средстава за 

реализацију пројекта у укупном износу од 26.121.996,00 динара са ПДВ-ом, број 401-01-

00123/2019-01/2 од 19.07.2019. године, донете по Јавном конкурсу за доделу бесповратних 

средстава по Програму подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне 

самоуправе на територији Републике Србије за 2019. годину донетом Уредбом Владе 

Републике Србије 05 број 110-4546/2019 од 09.05.23019. године („Службени Гласник РС“, 

број 33/19) и закљученом уговору града Краљева са Кабинетом министра без портфеља 

задуженог за иновације и технолошки развој Републике Србије, број 2376/19 од 23.07.2019. 

године, односно број 401-01-00123/2019-01/4 од 24.07.2019. године. 

 

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
mailto:nabavka@kraljevo.org
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ПРИЛОГ 3. – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

језику, сагласно члану 17. Закона о јавним набавкама и члану 8. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова. Наручилац води поступак на српском језику, а понуђачи су дужни да 

пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне према приложеним упутствима 

читко, штампаним словима на српском језику и доставе их уз своју понуду. 
 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да испуњава услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама, на начин 

дефинисан конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да приликом подношења понуде 

достави и све тражене прилоге конкурсном документацијом, као и да попуни, потпише и овери 

обрасце и прилоге који су дати у конкурсној документацији на местима где је то предвиђено. 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и члана 76. Закона о 

јавним набавкама детаљније је наведено у Прилогу 4. ове Конкурсне документације. 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач може 

доказати и попуњавањем Изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

која се налази у Прилогу 11. ове конкурсне документације, сагласно члану 77. и 79. Закона о 

јавним набавкама. Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач 

може доказати и достављањем доказа да је уписан у Регистар понуђача, навођењем интернет 

странице на којој су тражени подаци јавно доступни, сагласно члану 78. став 5. и члану 79. став 5. 

Закона о јавним набавкама. 

Понуђач подноси понуду која мора да садржи: 

1) Техничку спецификацију (Прилог 5. ове Конкурсне документације), попуњава и потписује 

понуђач и она је саставни део понуде. У случају подношења заједничке понуде, овлашћено лице 

групе понуђача је дужно да овери печатом и потпише на задњој страни, док су остали чланови 

групе понуђача дужни да потпишу и овере печатом задњу страну техничке спецификације чиме 

потврђују да прихватају понуђене елементе спецификације. 

2) Образац понуде (Прилог 6. ове Конкурсне документације) садржи податке о понуђачу који 

попуњава оверава и потписује понуђач уколико наступа самостално. Уколико наступа са 

подизвођачем понуђач попуњава, потписује и оверава образац са траженим подацима о 

подизвођачу. Уколико наступа са више подизвођача дати образац о подизвођачу умножити у 

довољном броју примерака и попуњава на исти начин. У случају подношења заједничке понуде 

податке о понуђачима подносиоцима заједничке понуде попуњавају подносиоци заједничке 

понуде умножавањем датог обрасца и уношењем свих тражених  података о члану групе а у 

случају потребе када учествује више чланова групе, образац се може умножити и попунити на 

исти начин. Податке датог обрасца и уношењем свих тражених података о подизвођач/у/има; 

остале податке из обрасца понуде, попунити обавезно на за то предвиђеним местима (укупна 

вредност понуде без ПДВ-а, опција понуде, износ ПДВ-а, укупна цена са ПДВ-ом, роковима и 

слично). 

3) Модел уговора (Прилог 7. ове Конкурсне документације) овлашћено лице понуђача који 

наступа самостално је дужно да попуни модел уговора на за то предвиђеним местима, овери 

печатом и потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 

уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, овлашћено лице групе понуђача је дужно да попуни 

модел уговора на за то предвиђеним местима, овери печатом и потпише на задњој страни, чиме 

потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да 

потпишу и овере печатом задњу страну модела уговора чиме потврђују да прихватају све 

елементе уговора. 

4) Образац структуре цена (Прилог 8. ове Конкурсне документације) попуњава, оверава и 

потписује понуђач на за то предвиђеним местима у складу са датом напоменом. 
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Понуда Понуђача мора да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане Конкурсном 

документацијом и то поред доказа о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 

члана 76. Закона о јавним набавкама још и напред наведено: Техничку спецификацију (Прилог 5), 

Образац понуде (Прилог 6), Модел уговора (Прилог 7) и Образац структуре цена (Прилог 8), 

обавезно још и следећу документацију: Образац изјаве о независној понуди (Прилог 10), Образац 

изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (прилог 12), 

Референтна листа (Прилог 13)  и Образац потврде (Прилог 14). Понуђач може уз понуду да 

достави Образац трошкова припреме понуде (Прилог 9) уколико тражи трошкове припремања 

понуде сагласно Закону о јавним набавкама и образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. 

Закона о јавним набавкама (Прилог 11) уколико овом Изјавом доказује испуњеност тражених 

обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, али је дужан да наведе у својој понуди интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни, као и да наведе који су то докази у Изјави сачињеној на меморандуму, 

оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, сагласно члану 79. Закона о јавним 

набавкама (доказивање испуњености обавезних услова уписом у регистар понуђача у АПР). 

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 понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 

документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. Ако 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. 

Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од 

стране овлашћеног лица Понуђача, а у свему у складу са условима из Конкурсне документације. 

Наручилац може од Понуђача да затражи оригинал или оверену копију тражених доказа 

Конкурсном документацијом и ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити 

краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Уколико на датим обрасцима није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће 

за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу понуђача 

(заједничка понуда) то ће учинити овлашћени представник групе понуђача (уколико је 

споразумом тако предвиђено) или сваки од учесника у заједничкој понуди. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка 

промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује 

на прописани начин. 
 

3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда мора у целости бити сачињена у складу са Законом, Конкурсном документацијом 

и Позивом Наручиоца за подношење понуда.  

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је 

поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 

да понуђачу надокнади трошкове уколико их је наручилац тражио, односно трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 

својој понуди. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи – текста, 

уношењу цифара или заокруживању понуђених опција) понуђач може такву грешку отклонити на 

начин тако што ће погрешно написане речи – текст, цифру или зокружену опцију прецртати, с 

тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити потпис 

одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом, а у случају подношења заједничке понуде, 

потпис и оверу печатом извршиће овлашћени члан групе понуђача-носилац посла. 
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4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуде се достављају у затвореној коверти наручиоцу непосредно преко писарнице 

Градске управе града Краљева, радним даном од понедељка до петка у времену од 07 до 15 

часова или путем поште на адресу: Градска управа града Краљева, Одељење за заједничке 

послове, Одсек за јавне набавке, Трг Јована Сарића број 1. Краљево 36000. Понуде се подносе у 

затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се понуда први пут отвара, са јасном назнаком предмета набавке, броја јавне набавке, 

шифре поступка и напоменом „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“. Пожељно је да садржај понуде буде 

у пластичној фасцикли и увезан јемствеником. Коверта са понудом на предњој страни треба да 

има заводни број понуђача, а на полеђини коверте наведен назив, седиште, особу за контакт 

понуђача и телефон особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити и да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Благовремене ће се сматрати све понуде које су достављене Наручиоцу најкасније до 

11
00

 часова, дана 11.10.2019. године, без обзира на начин доставе.  

Отварање приспелих понуда је истог дана 11.10.2019. године у 12
00 

часова у 

пословним просторијама Наручиоца. 

Неблаговремене понуде неће се отварати и разматрати. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
 

5. ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти са назнаком: 

ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке ЈН број 404-68/19-VII, набавка 

добара, набавке и уградње опреме за реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора 

за кажњевање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе 

града Краљева. Коверта на предњој страни треба да има заводни број понуђача. На полеђини 

коверте неопходно је навести назив, седиште, особу за контакт понуђача и телефон особе за 

контакт. Адреса за слање је: Градска управа града Краљева, Трг Јована Сарића број 1. Краљево 

36000, Одељење за заједничке послове, Одсек за јавне набавке. 
 

6. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Наручилац може да измени и допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 

подношење понуда. Измене и допуне Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на 

сајту града Краљева без одлагања и накнаде. По истеку рока за подношење понуда Наручилац нe 

може да измени и допуни конкурсну документацију. 

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда 

за сразмеран број дана. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавиће на 

Порталу јавних набавки и на сајту града Краљева. 

Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које 

замењују, с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се конкурсна 

документација допуњује бити обележена новим бројевима са напоменом у допису Наручиоца уз 

који се допуна доставља о укупном броју страна конкурсне документације. Стране које садрже 

извршене измене прилажу се конкурсној документацији уместо страна које се замењују, а 

уколико се врши допуна конкурсне документације нове стране се додају према упуству 

Наручиоца које ће навести у допису. Све измене или допуне конкурсне документације објављене 

на овај начин и у наведеном року чине наведени део конкурсне документације. 
 

7. ПАРТИЈЕ 

Поступак јавне набавке није обликован по партијама. 
 

8. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
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9. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. 
 

10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.  

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

подизвођачу и да наведе његов назив.  

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан 

је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу 

(не може бити већи од 50 %), као и да јасно дефинише део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача, попуњавањем података у обрасцу понуде. Понуђач у обрасцу понуде наводи 

назив и седиште подизвођача, и тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. тачка 4. и тачка 5. Закона јавним набавкама. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач не 

може током реализације уговора ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. 
 

11. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  

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

1. тачка 1. тачка 2. тачка 4. и тачка 5. Закона јавним набавкама, а додатне услове испуњавају 

заједно. 

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

У обрасцу понуде подаци о члановима групе у заједничкој понуди, понуђач наводи 

податке о називу и седишту свих чланова групе који ће бити наведени и у закљученом уговору 

ове јавне набавке. 

Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
 

12. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА 

Понуду може поднети свако заинтересовано физичко лице, уколико испуњава услове 

тражене овом Конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама. 
 

13. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Понуђено добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама из Техничке спецификације-Пројектног задатка ове Конкурсне 

документације (Прилог 5. Конкурсне документације). 
 

А) ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена у понуди је фиксна и мора бити исказана искључиво у динарима, са и без пореза на 

додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 

јавне набавке, с тим да ће се приликом оцене понуде узимати у обзир понуђена цена без 

пореза на додату вредност.  
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Јединичне цене дате у понуди понуђача су непроменљиве за време трајања уговора.  

Цене се у обрасцу понуде изражавају искључиво у динарима, са свим обрачунатим 

пратећим и зависним трошковима, сагласно захтевима из Обрасца понуде, Обрасца структуре 

цена и Техничке спецификације ове Конкурсне документације у коју су урачунати и сви зависни 

трошкови (трошкови превоза, трошкови на име царине, такси и накнада, трошкови осигурања, 

трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, административни трошкови, 

трошкови радне снаге и сл.), које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.  

Понуђене јединичне цене морају бити веће од нуле. Понуда која садржи позиције са 

вредношћу „нула“ биће одбијена као неприхватљива.  

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

 Б) УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА: 
Плаћање је динарско на пословни рачун изабраног понуђача и то 100% аванс од дана 

пријема неспорне, исправне потписане и оверене фактуре – рачуна. 

Рок за плаћање не сме бити краћи од 8 (осам) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана-

сагласно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, од дана 

пријема неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о испоруци добра, исправно регистроване 

у централном регистру фактура од стране изабраног понуђача. О испорученом добру саставља се 

записник о квалитативној примопредаји добра од стране овлашћених лица наручиоца и 

испоручиоца. 

Понуда која садржи краћи рок плаћања од 8 (осам) дана, сматраће се неприхватљивом и 

неће се разматрати. 

Понуда којом се тражи мање од 100% аванса или без аванса сматраће се неприхватљивом и 

неће се разматрати. 

Понуђачу није дозвољено да понуди услове и рок плаћања другачије од прописаних 

Конкурсном документацијом и таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 

Плаћање обавеза по извршеној испоруци добра може се вршити само до износа планираних 

средстава буџетом и финансијским планом за ову намену. 
 

В) ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Испоручилац је у обавези да изврши обуку свих запослених који ће радити на систему на 

адреси Наручиоца или на другој адреси у седишту Наручиоца и да изда Уверење о извршеној 

обуци. 

Уверење је у обавези да поред Испоручиоца потпишу и запослена лица која су била на 

обуци. 
 

Г) ГАРАНТНИ РОК 

Понуђач гарантује за квалитет и функционалност испорученог и уграђеног добра – опреме 

за видео надзор саобраћајних прекршаја најмање 2 (две) године од дана испоруке, уградње и 

записничке примопредаје добара, осим ако другачије није наведено у Техничкој спецификацији 

Наручиоца. 

У случају да понуђач понуди краћи рок гаранције од прописаног минимума, понуда ће се 

сматрати неприхватљивом и неће се разматрати. 

Понуђач гарантује за квалитет и функционалност испоручених и уграђених материјала и 

опреме и то према гаранцији произвођача добара, најмање у року од 2 (две) године од дана 

примопредаје радова. 

Изабарани понуђач је обавезан да отклони уочене недостатке који се тичу квалитета 

испорученог добра у гарантном року, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема 

писменог захтева Наручиоца. 
 

Д) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде је минимум 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда.  

У случају да Понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и неће се разматрати. 
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         У случају истека рока важења понуде Наручилац може у писаном облику да затражи од 

Понуђача продужење рока важности понуде. Уколико Понуђач прихвати захтев за продужење 

рока важења понуде, не може мењати оригиналну садржину понуде. 

Уколико Понуђач не прихвати захтев за продужење рока важења понуде, Наручилац неће 

разматрати његову понуду. 
 

Ђ) РОК ЗА ИСПОРУКУ 

Рок за испоруку и уградњу опреме за видео надзор не може да буде дужи од 30 (тридесет) 

календарских дана од дана потписивања уговора о јавној набавци. 

У случају да понуђач понуди дужи рок испоруке и уградње, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и неће се разматрати. 
 

Е)-МЕСТО ИСПОРУКЕ: 

Изабарани понуђач је обавезан да добра испоручи на адреси Наручиоца и угради их на 

места ближе одређена у Техничкој спецификацији и Пројектном задатку и то опрему за видео 

надзор за детекцију проласка кроз црвено светло на раскрсници улица Димитрија Туцовића-

Војводе Путника-Доситејева, раскрсници улица Пљакине-Београдска и раскрсници улица 

Војводе Путника-Милоша Великог у Краљеву, систем видео надзора за мерење брзине возила у 

улици Доситејевој у Краљеву, а Мониторинг центар у згради МУП-а у Краљеву, уз обавезу 

умрежавања локација са Мониторинг центром. 
 

14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

I. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно 

група понуђача је у обавези да уз понуду достави: 

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде  и то неопозиву, безусловну 

(без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за озбиљност понуде на износ 

у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења који је најмање 5 (пет) дана дужи од 

рока важења дате понуде.  

Наручилац може активирати достављену банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 

случају да је: 

- Понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 

наручиоца; 

         - Понуђач, иако је упознет са чињеницом да је његова понуда прихваћена од наручиоца као 

најповољнија, одбио да потпише уговор сагласно условима из понуде или није доставио тражено 

средство финансијског обезбеђења уз уговор.  

         2) Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања - Оригинално 

писмо о намерама пословне банке за издавање неопозиве и безусловне банкарске гаранције за 

повраћај авансног плаћања у висини траженог аванса са ПДВ-ом од 100% понуђене цене, плативе 

на први позив без приговора и са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за 

испоруку и уградњу добара.  

Банка која издаје писмо о намерама мора бити регистрована на територији Републике 

Србије, а ако их издаје страна банка, иста мора имати кредитни рејтинг коме одговара најмање 

ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Поменути кредитни рејтинг додељује рејтинг 

агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима 

објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих или сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од 

вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA). 

Трошкови издавања писма о намерама банке падају на терет понуђача. 

II. Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да приликом закључења уговора, 

а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора достави:  

         1) Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то неопозиву, 

безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за повраћај аванса 

у висини траженог аванса са ПДВ-ом и крајњим роком важности банкарске гаранције 30 

(тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова.  
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2) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање 

недостатака у гарантном року и то неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив 

наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% укупне вредности 

Уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од рока извршења 

укупно уговорене обавезе и банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року у висини од 10% укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 

(тридесет) дужим од уговореног гарантног рока.  

Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, плативи на 

први позив и без права на приговор. 

Наручилац ће уновчити банкарске гаранције уколико понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци, не достави напред наведено средство 

финансијског обезбеђења, или уколико изабрани понуђач не отклони пријављене недостатке у 

гарантном року и Наручилац тада може закључити уговор са првим следећим понуђачем према 

условима из конкурсне документације. 
 

15. 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 на адресу Наручиоца Трг Јована Сарића 1, 

Краљево или на e-mail: javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org (уз напомену да се 

комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона) најкасније 5 

(пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Ако је документ из поступка јавне набавке 

достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која 

је извршила достављање, дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 

тог документа као доказ да је извршено достављање. 

У случају из предходног става Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 

(три) дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних набавки. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да 

допуњује Конкурсну документацију. 

Саставне елементе Конкурсне документације чине и измене и допуне те документације, као 

и додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде која су дата у писаном 

облику. Сви достављени одговори на питања и појашњена Конкурсне документације од стране 

Наручиоца (уколико их има) достављају се обавезно уз понуду. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ-а, под 

условом да су испуњени сви остали услови наведени у Конкурсној документацији. 
 

17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће изабрати 

понуду оног Понуђача са понуђеним краћим роком испоруке. Уколико две или више понуда 

имају исти рок испоруке, Наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који је понудио дужи рок 

плаћања. 
 

18. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 

Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама, понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди; 

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, 

као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
mailto:nabavka@kraljevo.org
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19. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све 

у складу са чланом 3. тачком 31. 32. и 33. Закона о јавним набавкама. 

Такође Наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава прописане обавезне и тражене додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама; 

2) понуђач није уз понуду доставио тражено исправно средство финансијског обезбеђења 

са прописаном пратећом документацијом; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
4) је понуђени гарантни рок краћи од прописаног минимума; 
5) је понуђени рок испоруке дужи од прописаног; 

6) је понуђени рок плаћања краћи од прописаног минимума; 
7) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана Конкурсном документацијом. 

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву уколико су испуњени услови за то у 

складу са одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама (негативне референце). 

Доказ постојања негативне референце може бити: 

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7.  други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по 

раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 

20. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, Наручилац ће исправљати на следећи начин: 

- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати 

тачном, осим у износима који су дати паушално; 

- уколико збир појединачних ставки није тачан, збир ће се исправити али тако да буде 

видљив и нетачан збир. 

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

одбити као неприхватљиву. 
 

21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда у циљу прегледа, 

вредновања и упоређивања понуда, у писаном облику захтевати од понуђача додатна објашњења 

која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може вршити и контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже додатна 

објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена било каква промена у 
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садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није дозвољена промена која би 

неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила прихватљивом односно одговарајућом. 

Понуђач је обавезан да у остављеном премереном року од дана пријема захтева за 

објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као 

неодговарајућа. 

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности 

оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива. 
 

22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови 

за избор најповољније понуде прописани Законом о јавним набавкама и овом Конкурсном 

документацијом. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком 

због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
 

23. ОЦЕНА ПОНУДА 

Приликом отварања понуда Наручилац не може да врши стручну оцену понуда. 

Комисија за јавну набавку приликом стручне оцене понуда узимаће у обзир понуђену цену 

без ПДВ-а. 

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима 

наведеним у овој Конкурсној документацији. 
 

24. МОДЕЛ УГОВОРА 

Саставни део ове Конкурсне документације је Модел уговора (Прилог 7.). Понуђачима се 

исти предочава како би били упућени у садржину уговора који ће закључити са Наручиоцем 

уколико њихова понуда буде изабрана за најповољнија. 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, 

овери печатом и потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 

уговора. 

Овлашћено лице групе понуђача је дужно да овери печатом и потпише на задњој страни, 

чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни 

да парафирају и овере печатом задњу страну модела уговора чиме потврђују да прихватају све 

елементе уговора. 
 

25. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је максимално 10 (десет) 

дана од дана јавног отварања понуда.  

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 
 

26. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА: 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са Понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права. Ако Наручилац не 

достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, 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. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 

јавним набавкама. Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. 
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Уколико Наручилац измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе Одлуку о измени 

уговора и да исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и 

Државној ревизорској институцији, сагласно члану 115. Закона о јавним набавкама. 
 

27. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је у обавези да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 

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

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време подношења 

понуде (што доказују попуњеном, потписаном и печатом овереном Изјавом датом у Прилогу 12. 

Конкурсне документације). 
 

28. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАКНАДУ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНТА 

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

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч сагласно члану 74. став 2. Закона о јавним 

набавкама. 
 

29. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу 

непосредно или препорученом поштом са повратницом. Може се поднети у току целог поступка 

јавне набавке, а после доношења Одлуке о додели уговора у року од 10 (десет) дана од дана 

објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу ЈН. 

Подносилац Захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 

динара, утврђену чланом 156. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, на рачун број 840-

30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број (у зависности од седишта општине), сврха: 

Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је јавна 

набавка у питању (ЈН број 404-68/19-VII) и доказ о извршеној уплати, достави Наручиоцу у 

прилогу Захтева за заштиту права. 

Копију Захтева за заштиту права подносилац истоврмено доставља Републичкој комисији 

за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, Београд 11000. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку 

јавне набавке у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева и истовремено објављује 

Обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки. 
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ПРИЛОГ 4. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

I-А. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за правна лица као понуђаче  

 

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

(члан 75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама);  
 

ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  

 

 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама);  
 

ДОКАЗИ: Кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања мита, 

преваре и кривичнa делa организованог криминала - за правно лице (привредни субјекат):  

- Уверење Основног суда (на чијем подручју је седиште правног лица)  

кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора 

мања oд 10 година или 10 година;  

- Уверење Вишег суда (на чијем подручју је седиште правног лица)  

кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора већа од 10 година;  

- Уверење Вишег суда у Београду – посебног одељења (за територију Републике Србије)  

кривична дела организованог криминала.  

-за законског заступника (за све зак. заступнике правног лица)  

- Уверење из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова Републике Србије.  

 

 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

(члан 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама);  
 

ДОКАЗИ: Уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода;  

 

 

           4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама); 
 

           ДОКАЗИ: Важећа Лиценца Решење надлежног органа за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издате од 

Министарства унутрашњих послова РС.  

 

 

Упутство за доказивање доказа из члана 75. Закона о јавним набавкама 
 

 Доказ за ове услове из члана 75 став 1. тачка 2, и тачка 4. Закона о јавним 

набавкама не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда, у складу са Законом. 
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I-Б. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за предузетнике као понуђаче  

 

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

(члан 75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама); 

 

ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

 

 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама); 

 

ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

 

 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

(члан 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама); 

 

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

 

 

            4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама); 
 

           ДОКАЗИ: Важећа Лиценца Решење надлежног органа за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издате од 

Министарства унутрашњих послова РС.  

 

 

 

Упутство за доказивање доказа из члана 75.ЗЈН 

 Доказ из члана 75. става 1. тачка 2. и тачка 4. Закона о јавним набавкама не може 

бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда, у складу са Законом. 
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I-В.   Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за физичка лица као понуђаче 

 

 

1) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама);  

 

ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре;  

 

 

2) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

(члан 75. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама);  

 

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС - Пореске управе да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

 

 

        3) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама); 
 

           ДОКАЗИ: Важећа Лиценца Решење надлежног органа за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издате од 

Министарства унутрашњих послова РС.  

 

 

I. Упутство за доказивање доказа из члана 75. Закона о јавним набавкама за физичка 

лица као понуђаче  

 

 Доказ из члана 75. става 1. тачка 1. и тачка 3. Закона о јавним набавкама не може 

бити старији од два месеца пре отварања понуда у складу са законом. 

 

 

 

 

II.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Понуђач (правно лице/предузетник/физичко лице) је у обавези да при састављању својих 

понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

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

да је ималац права интелектуалне својине сагласно члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

(што доказују Изјавом у Прилогу 11. Конкурсне документације). 

 

Напомена: Обавезне услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама морају да 

испуњавају подизвођачи и сваки понуђач из групе понуђача. 
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УПУСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

 

1. У овом поступку јавне набавке испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) понуђач може доказати 

достављањем оригинале или оверене фотокопије тражене документације. 

 

 

2. Напред наведену документацију понуђачи могу доставити у неовереним фотокопијама 

и у том случају, у складу са чланом 79. став. 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач чија понуда буде оцењена 

као најповољнија, може бити позван да у року од 5 (пет) дана, рачунајући од писменог 

позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверене фотокопије тражене 

документације. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

3. У овом поступку јавне набавке испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), 

понуђачи могу доказивати и достављањем Изјаве (Прилог 11. Конкурсне документације) 

којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава прописане обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. 

Закона о јавним набавкама, у ком случају наручулац може тражити и достављање 

одговарајућег доказа од изабраног понуђача за тражене обавезне услове из члана 75. став 

1. Закона о јавним набавкама. 

 

 

4. Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), 

понуђачи могу доказивати достављањем доказа да је уписан у Регистар понуђача 

(фотокопија решења АПР-а о упису понуђача у Регистар понуђача), уз навођење 

интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни, сагласно члану 78. став 5. 

и члану 79. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15). 
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III.  Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би 

могао да учествује у поступку јавне набавке: 

1) Неопходан пословни капацитет - да је понуђач у претходне 3 (три) године (2016, 2017 и 2018. 

година) испоручио и уградио најмање 3 (три) система за евидентирање саобраћајних прекршаја и 

најмање 3 (три) мониторинг центра. 

Доказ: Понуђач доказује испуњеност овог услова достављањем потписаних и оверених потврда 

наручиоца код кога је испоручио и уградио систем за евидентирање саобраћајних прекршаја и 

мониторинг центра (модел потврде – Прилог 14. ове Конкурсне документације), Уз потврде 

референтних наручиоца код којих је испоручио и уградио систем за евидентирање саобраћајних 

прекршаја и мониторинг центар, понуђач попуњава, потписује и оверава Референтну листу 

(Прилог 13. ове Конкусне документације). Референтна листа мора бити потписана и оверена од 

стране овлашћеног лица понуђача. Референтну листу и потврде по потреби копирати у довољном 

броју примерака или фотокопијама уговора о извршеном послу са копијом рачуна.  

2) Довољни кадровски капацитет – да понуђач има следећа запослена лица на неодређено или 

одређено време или по основу уговора о радном ангажовању-уговора о делу или уговора о 

привременим и повременим пословима или другог уговора о ангажовању: 

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжињера електротехнике са лиценцом 353 

одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система и лиценцом 453 - одговорни извођач 

радова телекомуникационих мрежа и система, 

            -    најмање 2 (два) запослена обучена за рад са понуђеном опремом.          

Доказ: Изјава на меморандуму понуђача о запосленом на неодређено или одређено време, 

Фотокопије лиценци за дипломираног инжењера (за личну лиценцу дипломираног инжењера) са 

потврдом ИКС о њиховој важности, фотокопија одговарајућег М обрасца о пријави ових 

запослених или ППП ПД образац за месец који претходи месецу пре објављивања Позива за 

подношење понуда, Фотокопије уговора о раду (на неодређено или одређено време) или уговора 

о радном ангажовању (уговор о делу или уговор о привременим и повременим пословима или 

други уговор о ангажовању). 

3) Довољни технички капацитет:  

да понуђач има усагласшени систем пословања са захтевима стандарда, односно да поседује 
стандарде квалитета сертификате и то:  

- ISO 9001:2015 сертификат пословања чиме доказује да је његово пословање усклађено са 
међународно признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог 
нивоа,  

-  ISO 14001:2015 сертификат менаџмента заштите животне средине,   

- ISO 27001:2013 сертификат безбедности информација који се односи на то да доступне 
информације о предмету услуге буду добро заштићене,  

- ISO 45001:2018 раније OHSAS 18001 међународно признат стандард за здравље и безбедност на 
раду.  

Доказ: фотокопија важећих сертификата или потврде о усаглашености система квалитета са 

захтевима наведених стандарда, важеће на дан отварања понуда. 
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1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК: 
 

 

Елаборат система видео надзора за кажњавање саобраћајних прекршаја треба да садржи 

текстуалне, графичке и нумеричке податке којима ће се сагледати потребе и опремљеност 

објеката Града Краљева, у погледу безбедности и на основу тога направити предлог за 

реализацију. 

Под објектима који су предмет овог Елабората подразумевају се саобраћајнице у граду које треба 

покрити системом видео наџора за детекцију проласка возила кроз црвено светло и системом за 

мерење брзине возила. Елаборатом се морају сагледати и претпоставке за имплементацију 

мониторинг центра са интеграцијским софтвером за праћење свих предложених техничких 

система на територији града. Мониторинг центар предвидети у одговрајућим просторијама 

Полицијске управе Краљево. 

Техничка документација се предаје у штампаном облику (у потребном броју примерака) и 

дигиталном облику (на ЦД-у са снимљеном комплетном документацијом у ворду, екселу и  пдф 

формату). 
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2. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА  

 

2.1. ВИДЕО-НАДЗОР  

2.2. СИСТЕМ ЗА КАЖЊАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА 

2.3.      КОНТРОЛА ПРИСТУПА 

2.4. МОНИТОРИНГ ЦЕНТАР 

 

 

 

2. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА  

 

Елаборатом су обухваћени системи: 

 

• Видео надзора,  

• Систем за кажњавање саобраћајних прекршаја, 

• Мониторинг центар 

 

 

2.1. ВИДЕО-НАДЗОР 

 

Систем видео-надзора треба да обезбеди кориснику надзор над дешавањима око 

објеката/локација и унутар објекта, да штити објекат и да обезбеди снимање слике са камера које 

чине систем видео-надзора у току читава 24 часа, 364 дана у години. 

 

Елаборатом је предвиђено постављање ИП видео наџора у Краљеву. Предности ИП технологије 

над аналогном су следеће: Поред евидентне разлике у квалитету, значајне уштеде се постижу и 

системом каблирања, где је за ИП видео-надзор потребан мрежни УТП кабл кроз који се камера 

може и напајати и слати сигнал тј. слику. Систем је скалабилан и лако проширив.  

 

ИП камера се може описати као комбинација камере и рачунара. Она бележи и преноси слике 

директно преко ИП мреже омогућујући при том овлашћеним корисницима да локално или 

удаљено виде, сачувају и управљају видеом преко стандардне инфраструктуре ИП базиране 

мреже. ИП камера има сопствену ИП адресу.  

 

 

Неке од предности ИП видео-надзора укључују: 

 

• Умањену цену система са већом функционалношћу с обзиром на доступност ИП мрежа  

• Могућност избора софтвера и хардвера за снимање видеа на бази отвореног кода 

• Велико смањење трошкова око каблирања на већим инсталацијама (ЦАТ4е уместо РГ-49 

коаксијалног кабла)  

• Могућност коришћења ПоЕ „Поњер овер Етхернет“ - напајања преко рачунарске мреже, 

користи се исти кабл и за пренос података и за напајање уређаја  

• Аутоматско упозорење на камери преко е-маил-а или преноса података као одговор на 

детекцију покрета у кадру  

• Подршка за нове уграђене интелигентне детекције покрета са препознавањем облика, 

бројањем објеката, људи или возила  

• Интеграција видео-надзора са осталим системима и функцијама као што је контрола 

приступа, управљање зградама  
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ИП видео-надзор се састоји од:  

 

• Камера  

• Switch уређај 

• Мрежних снимача (за снимање и складиштење података на хард дисковима) 

 

Платформа на коју су повезане камере и уређај за складиштење видео материјала су преко ПоЕ 

switch уређаја, међусобно повезани преко кабловске инсталације. 

Видео надзор унутрашњости објекта МУПа-а, у соби где ће бити смештена опрема за праћење 

снимака (видео зид, рачунар и штампач за штампање казни) извести доме колор камером високе 

резолуције. Камера треба да буде опремљена објективом фиксне жижне даљине 2.8 мм, опционо 

3.6мм.  

Камере се напајају преко ПоЕ мрежног кабла који у себи укључује пренос и корисног сигнала и 

напајања потребног за рад уређаја.  

Испоручилац опреме треба да испоручи софтвер уз интегрисани видео-снимач контролер, такав 

да омогућује приступ снимачу преко рачунарске мреже.  

Софтвер треба да буде тзв. “мултивиењер” што значи да омогућује истовремени приступ већем 

броју снимача. Повезивање камера са сњитцх уређајем урадити каблом УТП Цат4 и Цат4е за 

спољну монтажу.  

Обавеза извођача је да санира сва оштећења на објекту настала као последица извођења 

инсталационих радова на постављању система видео-надзора. 

Диспозиција опреме је приказана на цртежима. 

  

 

2.2. СИСТЕМ ЗА КАЖЊАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА 

 

2.2.1 СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ БРЗИНЕ ВОЗИЛА 

Систем за регистровање саобраћајних прекршаја омогућава анализу и документацију 

саобраћајних прекршаја. Систем за мерење брзине возила има могућност аутоматске детекције 

прекорачења дозвољене брзине кретања возила и препознавња сваке регистарске таблице возила 

која пролазе кроз зону покривања камере. У Краљеву, у улици Доситејевој, предвиђено је 

постављање система за мерење брзине возила. Основни елемент овог система јесу радар за 

прецизно мерење брзине возила и интелигентна камера која омогућава снапсхот снимак 

регистарских таблица возила. Систем за мерење брзине поставља се поред саобраћајнице на 

стубу предвиђеном за то. Систем детектује сваки пролазак возила без обзира да ли је учињен 

саобраћајни прекршај или не. Детекција сваког проласка возила на локацији подразумева да је 

видно поље камера такво да не постоји могућност заклањања возила у датој саобраћајној траци 

возилима која се крећу или стоје у другим саобраћајним тракама на датој локацији. Сваки 

забележини прекршај евидентира се у виду фотографије на којој се јасно види регистарска 

таблица и измерена брзина којом се возило кретало. Поред радара и камере, систем чине: мрежни 

снимач, сервер за прикупљање свих података са локације, централна интеграцијска платформа и 

оптичка кабловска инфраструктура за умрежење система са корисничким центром. У 

корисничком центру, оператер - обучени радник саобраћајне полиције, приступа централној 

интеграцијској платформи и врши верификацију детектованог саобраћајног прекршаја. На основу 

визуелне провере фотографије, препознате таблице и података из базе власника моторних возила, 

оператер врши обраду извештаја о детектованом прекршају. Систем за регистровање 

саобраћајних прекршаја омогућава анализу и документацију саобраћајних прекршаја. Систем за 

мерење брзине возила има могућност аутоматске детекције прекорачења дозвољене брзине 

кретања возила и препознавња сваке регистарске таблице возила која пролазе кроз зону 

покривања камере. Уређај за прецизно мерење брзине који се састоји од интелигентне камере, 

радара, ЛЦД панела, уређаја за складиштење података и батерије (14.3 Ах).   
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На самој локацији где је предвиђено постављање радарског система неопходно је предвидети и ИР 

светлосну ЛЕД лампу за појачано осветљење у периодима када нема довољно дневне светлости.  

 

 

2.2.2 ВИДЕО НАДЗОР ЗА КАЖЊАВАЊЕ ПРОЛАСКА ВОЗИЛА КРОЗ ЦРВЕНО СВЕТЛО 

Видео наџор за препознавање таблица на раскрсници треба да омогући аутоматско снимање и 

препознавање регистарских таблица возила (моторна возила и моторна возила са прикључним 

возилом), као и аутоматско снимање и препознавање регистарских таблица возила која су прешла 

на црвено светло или прекорачила брзину (обавезно препознавање свих врста таблица које се 

користе у Србији), складиштење података у одговарајућој бази података, поређење снимљених 

таблица са подацима из дефинисане листе.  

Систем видео-наџора раскрснице и праћења безбедности треба да омогући реалну слику 

ситуације и снимање сигнала са камера ради каснијег прегледа. 

Пројектовани систем видео-наџора и систем за препознавање регистарских таблица мора бити 

савремен, изграђен према важећим законима, прописима и стандардима и лако проширив у свим 

сегментима (број камера, подсистем за архивирање видео-материјала), тако да будућа проширења 

не изискују значајну измену система већ само додавање елемената.  

Систем за детекцију и евиденцију прекршаја и препознавање регистарских таблица поред камере 

која поседује алгоритам за препознавање регистарских таблица и панорамске камере (снапсхот, 3 

слике возила), садржи и модул за црвено светло и детекцију присуства возила, контролера РС484 

за илуминацију (садржи и ИР илуминатора којим управља камера), мрежног видео снимача, 

разводних ормана за смештај опреме, кабловске инсталације, оптичке везе за комуникацију са 

мониторинг центом, интелигентног саобраћајног контролера за пријем и обраду података у 

мониторинг центру. 

Камера се поставља на самостојећи стуб, максимлано 24м удаљен од семафора, са руком изнад 

коловозне траке (варијабилне дужине зависно од броја трака). Камере се постављају тако да 

њихов објектив покрива 2-3 коловозне траке. Модул за детекцију црвеног светла као и детекцију 

Slika 1. Prikaz elemenata uređaja za merenje brzine vozila 

 

 

Slika 2. Prikaz funkcionalnosti sistema 
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присуства возила у зони наџора, ембеддед варијанта која подразумева везу са интелигентном 

камером и давање информација о статусу возила се постављају у орману. Модул за детекцију 

црвеног светла је повезан са камером преко РС484 комуникације и даје статус црвеног светла 

систему. Информација о присуству возила се добија преко интелигентног контролера и 

сигналних петљи, који се повезује у исти орман и повезан је са модулом црвеног светла. 

Сигналне петље се укопавају на средину коловозне траке. У орман се поставља и одговарајући 

осигурач. 

Сигнал са камера се води у главни разводни орман и повезује на индустријски мрежни снимач. 

Снимач има могућност прикључења 12 ИП камере. Снимање сигнала са камера се врши на 

мрежном видео снимачу на самој раскрсници и у мониторинг центру. Веза снимача са 

мониторинг центром је остварена директно преко оптичке везе.  

У Краљеву, систем за детекцију проласка возила кроз црвено светло поставио би се на следећим 

раскрсницама: 

- Раскрсница улица Д.Туцовића - Војводе Путника - Доситејева 

- Раскрсница улица Пљакине - Београдске 

- Раскрсница улица Војводе Путника И Милоша Великог 

Диспозиција опреме је приказана на цртежима. 

 

 

2.3 КОНТРОЛА ПРИСТУПА 

У згради МУП-а у Краљеву предвиђено је постављање контроле приступа. На улазним вратима 

просторије у којој ће се налазити рек са опремом и у којој ће се штампати казне саобраћајних 

прекршаја предвидети постављање читача картица.  

Улога контроле приступа је обезбеђивање гарантоване дозволе уласка овлашћеним лицима у 

просторије које се налазе под заштитом, контроле приступа тим просторијама и забрана улаза 

неовлашћеним лицима.  

Контрола присупа обезбеђује:  

• Регистровање дозвољених улаза у базу података  

• Регистровање захтева за приступ који нису дозвољени  

• Аутономност система од момента прекида напајања са очувањем функционалности 

система  

• Аутономни рад контролера у случају прекида везе са сервером  

 

 

2.4 ТЕХНИЧКИ ОПИС МОНИТОРИНГ ЦЕНТРА 

 

Систем мониторинг центра чине сервери за обраду података, монитори видео-зида и улазно-

излазни модули. 

Мониторинг центар је задужен за праћење и управљање општим видео-наџором и системима за 

кажњавање саобраћајних прекршаја: мерење брзине и детекције проласка кроз црвено светло. 

Оператер мониторинг центра може да на мониторима прати слику са камера које су повезане на 

мониторинг, да прегледа снимљени материјал и да прати остале алармне ситуације на 

локацијама. 

У корисничком центру, оператер - обучени радник саобраћајне полиције, приступа централној 

интеграцијској платформи и врши верификацију детектованог саобраћајног прекршаја. На основу 

визуелне провере фотографије, препознате таблице и података из базе власника моторних возила, 

оператер врши обраду извештаја о детектованом прекршају, затим штампа казне и шаље 

возачима који су починили прекршај. 

Предност централизованог мониторинга се огледа у могућности да се благовремено реагује на 

све алармне ситуације без обзира на њихову физичку удаљеност (међусобну и од места где се 

налази мониторинг центар), скалабилности и лакој проширивости система, као и у лаком будућем 

повезивању локалних мониторинг центара једних са другим у регионални мониторинг центар 

који би покривао све објекте од значаја на ширем подручју.  

Интеграцијски софтвер интегрише све уређаје у јединствени систем и на тај начин олакшава 

кориснику коришћење система безбедности. 
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2.4.1 ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

  

Техничким решењем овог елабората предвиђа се комуникациона мрежа базирана на оптичкој 

телекомуникационој инфраструктури.  

Умрежење саобраћајница на којима ће се постављати системи за детекцију проласка кроз црвено 

светло, и систем за мерење брзине возила, предвиђено је умрежење са мониторинг центром 

коришћењем оптичке инфраструктуре са самоносећим каблом 12СМ влакана. Поред кабла, 

предвиђено је постављање ЗОК-ова и пролазних оптичких кутија (спојница) у којима ће се 

вршити сплајсовање и обрада крајева сваког влакна. На локацијама где је предвиђено постављање 

система за детекцију проласка возила кроз црвено светло и систем за мерење брзине возила, 

предвиђено је постављање нових ЗОК-ова у којима ће се вршити обрада крајева оптичког кабла. 

У орману за смештај опреме поред ЗОК-а предвиђено је постављање свича који поседује 

минумум један СФП порт. 

 

 

  

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

3.1. ОПШТИ УСЛОВИ  

3.2. ИНСТАЛАЦИЈА  

3.3. МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ УРЕЂАЈА У РАД 

 

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

 

3.1. ОПШТИ УСЛОВИ 
 

3.1.1 Сви радови се морају извести у свему према пројекту и овим условима који су саставни 

део пројекта, као и према прописима који се могу применити на ову врсту инсталација. 

3.1.2 Објекат се мора изградити према одобреном пројекту. Уколико се у току градње појави 

оправдана потреба за мањим одступањима од пројекта Извођач је дужан да за свако такво 

одступање прибави писмену сагласност наџорног органа Инвеститора, који ће по потреби 

упознати и пројектанта са изменом и тражити његову сагласност. 

За одобравање већих одступања од одобреног пројекта која задиру у суштину техничког решења 

надлежан је пројектант који је овај пројекат израдио. 

За одобравање већих одступања од одобреног пројекта која битно мењају план и предрачун или 

битно задиру у уговорене обавезе Извођача радова надлежан је Инвеститор. 

3.1.3 Радови на објекту могу отпочети тек по прибављању одобрења за градњу од надлежног 

органа, по обезбеђењу средстава рада, транспорта, заштите и по пријави градилишта органу 

којим је одобрио градњу. 

3.1.3 Пре отварања градилишта руководилац радова је дужан да заједно са наџорним органом 

Инвеститора провери усаглашеност пројекта са ситуацијом на терену. 

3.1.4 Уграђени материјал мора одговарати у свему важећим прописима, техничким условима и 

стандардима. По доношењу материјала на градилиште руководилац радова је дужан да материјал 

прегледа и његово стање констатује у грађевинском дневнику. Ако Извођач употреби материјал 

за који се касније утврди да не одговара, на захтев наџорног органа мора се такав материјал 

уклонити и уградити други који одговара прописима. 

3.1.6 Поред материјала и рад мора бити солидан. Све што би се у току рада и касније показало 

несолидно, Извођач је дужан да надоканди о свом трошку. 

3.1.7 Код извођења радова има се водити рачуна о координацији радова са осталим извођачима, 

као и да се што мање оштећују већ изведене, односно постојеће инсталације. 

Све отпатке и смеће које се јаве при извођењу радова Извођач је дужан да однесе са градилишта. 

Место одношења отпадака одређује Инвеститор. 
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3.1.8 Укључивање у постојеће уређаје и инсталације, као и бушење и штемовање армирано-

бетонских конструкција имају се вршити само уз писмену сагласност наџорног органа. 

3.1.9 Руководилац радова је дужан да свакодневно води грађевински дневник и грађевинску 

књигу и да отвори инспекцијску књигу. 

3.1.10 По завршетку свих радова Извођач мора извршити пробу инсталације према постојећим 

прописима. Добијени резултати мерењем морају одговарати прописима. 

Уколико се инсталација приликом испитивања покаже неисправна Извођач је дужан да је доведе 

у исправно стање о свом трошку. 

3.1.11 Преузимање инсталације од Извођача може се извршити тек после завршетка свих радова 

и испитивање исправности инсталације. 

Након завршетка радова извођачка организација је обавезна да направи мерне протоколе и 

техничку документацију изведеног стања које у оригиналу предаје Инвеститору. 

3.1.12 Инвеститор је дужан да у уговору са Извођачем радова одреди период гарантног рока за 

ову инсталацију. Гарантни рок не сме бити краћи од годину дана, а рачуна се од дана пријема 

свих инсталација од стране корисника. У овом року Извођач је дужан да све кварове и недостатке 

инсталације, који произилазе као последица несолидног рада или лошег квалитета употребљеног 

материјала, отклони без права на накнаду или одлагање. 

 

3.2. ИНСТАЛАЦИЈА  
 

3.2.1 Све елементе и уређаје поставити према диспозиоционим цртежима из овог пројекта. 

Евентуалне измене извршити на основу писмене сагласности наџорног органа. Пре почетка 

радова, Извођач је дужан да обележи места постављања елемената и уређаја, разводних ормана и 

водова. 

3.2.2 Детаље причвршћивања уређаја на зид или одговарајуће носаче дефинише документација 

испоручиоца опреме. 

3.2.3 Након фиксирања, нивелације и ожичавања ормана за смештај уређаја, уградити опрему 

која је због транспорта посебно запакована у свему према документацији произвођача опреме. 

3.2.3 Инсталацију сигнализације пожара реализовати инсталационим безхалогеним кабловима 

ЈХ(Ст)Х 2x2x0.8 мм. 

3.2.4 Све каблове и проводнике водити како је то предвиђено овим пројектом и то: 

• по зиду 

• у зиду у пластичним инсталационим безхалогеним ПВЦ цевима 

• по кабловским регалима (на деловима трасе где има више од три кабла) 

3.2.6 Све цеви и разводне кутије употребљене на деловима инсталација који се раде у цевима, 

морају бити од изолационог материјала. Унутрашњи пречник цеви мора одговарати пресеку и 

броју каблова, који се увлаче у њих, а према југословенским прописима. Цеви по зидовима и 

таваници се морају полагати под завршни слој обраде зида. 

3.2.7 Цеви се морају полагати тако да између две разводне кутије нема ни једног места где би се 

могла скупљати кондензована вода. 

3.2.8 ТК и ЕЕ каблови се паралелно полажу на одстојање које не сме бити мање од 20 цм. У 

случају хоризонталних распона ЕЕ каблови се полажу на 30 цм од таванице, на 10 цм изнад њих 

каблови за сигнализацију и друге инсталације, а на 10 цм изнад ових телефонски каблови. 

Разводне кутије на тим кабловима постављају се по правилу једна према другој косо под углом од 

34°. При паралелном полагању тврдих цеви размак између појединих врста инсталације мора 

бити најмање 4 цм. 

3.2.9 Укрштање каблова ТК инсталација са ЕЕ кабловима треба избегавати. На местима 

укрштања, која треба извести под правим углом, растојање између једних и других каблова мора 

износити 10 мм, а где то није могуће треба поставити изолациони уметак 3 мм дебљине. 

3.2.10 Увлачење каблова у цеви треба вршити после завршне обраде зидова. 

3.2.11 При полагању каблова мора се водити рачуна да се каблови не оштете. На местима где 

каблови мењају правац правити благе кривине, чији полупречник не сме бити мањи од 

14-струког пречника кабла. 
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3.2.12 Инсталационе каблове за сигнализацију пожара полагати без прекида од једног до другог 

детектора. При томе детектори морају да буду у једној петљи - није дозвољено гранање. На 

местима подножја детектора остављати каблове дужине минимално 30 цм. 

3.2.13 Сви метални делови телекомуникационих уређаја, разводних ормана, разделника и 

кабловских регала морају бити уземљени бакарним лицнастим проводником, повезивањем на 

уземљење објекта. 

Део крова који је спојен са просторијом, а чија површина прелази 10% укупне површине 

таванице те просторије, мора се третирати као посебна просторија. 

Перфорирана таваница која обезбеђује вентилацију мора око детектора бити затворена на 

површини од најмање 1 м2. 

Систем за дојаву пожара мора функционисати и када је вентилација укључена.  
 

У случају система за убацивање ваздуха у просторије важи следеће: 

• детектори (дима и топлоте) се не смеју налазити на путу струје свежег ваздуха система за 

климатизацију и вентилацију, 

• ако ваздушна струја излази из бочног зида кроз решетке, детектор мора бити удаљен 

најмање 1,4 м од отвора за ваздух, 

• ако су отвори за ваздух на плафону детекторе треба поставити симетрично између отвора. 
 

У случају система за усисавање ваздуха из просторије морају се поштовати следећа правила: 

• ако се отвори за ваздух налазе на таваници детекторе не би требало постављати испред 

отвора већ у зони турбуленције, 

•  ако је отвор за ваздух на зиду непосредно испод таванице детектори се постављају испред 

отвора. 
 

У ходницима који су ужи од 3 м растојање између детектора сме да буде највише 14 м за 

детекторе дима, односно 10 м за детекторе топлоте. На укрштањима ходника обавезно мора бити 

постављен најмање по један детектор. 
 

3.2.13 По завршетку монтаже каблова обавезно обележити каблове помоћу металних прстенова и 

проверити разбрајање жила. Такође проверити да отпорност изолације испуњава следеће услове: 

• отпор изолације а/б не сме да буде испод минималне вредности од 10 Мохм/км, 

• отпор изолације а/з не сме да буде испод минималне вредности од 10 Мохм/км. 

 

Сви резултати мерења морају задовољити ПТТ прописе за овакве врсте каблова. 

 

3.3. МОНТАЖА И ПУШТАЊЕ УРЕЂАЈА У РАД 

 

3.3.1 Пре пуштања уређаја у рад, сви разводни ормани морају бити уземљени. 

Вредност отпора уземљења мора се измерити и приложити у документацију за технички пријем. 

3.3.2 Извршити повезивање каблова у свему према овом пројекту и документацији произвођача 

опреме - без укључивања уређаја. 

3.3.3 Пре пуштања уређаја у рад мора се извршити обука послужилаца уређаја. Сви 

испоручиоци уређаја морају предати Инвеститору документацију за руковање и одржавање. 

3.3.3 Опрема се пушта у рад искључиво у присуству наџорног органа. Након прегледа уградње 

опреме и изведених веза, приводи се напон напајања и уређаји укључују. 

3.3.4 Програм финалних умеравања и испитивања уређаја и опреме одређује наџорни орган, а 

иста морају бити у складу са ПТТ прописима за уређаје. 

  

4. ПРИЛОГ О ПРЕДВИЂЕНИМ МЕРАМА ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

 

4.1. ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ЈАВИТИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

4.2. ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОПАСНОСТИ  

4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ 
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Прилог је урађен према Закону о безбедности и заштити на раду (Службени гласник РС 101/04). 

Превентивна мера заштите је указивање радном особљу на опасности које им прете и примена 

одговарајуће заштите (заштитна средства, поступци) од тих опасности. Особље треба да је обучено 

за пружање прве помоћи, а прибор за прву помоћ мора бити увек у комплету уз радну екипу, 

односно уз остала средства заштите. 

 

 

4.1. ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ЈАВИТИ ПРИ ИЗВОЂЕЊУ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 

4.1.1. Опасност од струје кратког споја 

4.1.2. Опасност од преоптерћења 

4.1.3. Опасност од превисоког напона додира и напона корака 

4.1.3. Опасност од случајног додира делова под напоном 

4.1.4. Опасност од недозвољеног пада напона 

4.1.6. Опасност од влаге, воде, прашине, експлозивних и запаљивих материјала и хемикалија 

4.1.7. Опасност од статичког електрицитета 

4.1.8. Опасност од утицаја електромагнетних и електричних поља 

4.1.9. Опасност од изненадног нестанка напона 

4.1.10. Опасност од изазивања пожара 

 

4.2. ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ 
 

4.2.1. Опасност од струје кратког споја 

Оваква опасност је отклоњена правилним димензионисањем водова, те не постоји могућност од 

прегоревања каблова. Код прописно изведених инсталатерских и монтажних радова, а према 

упутствима произвођача опреме, онемогућена је појава кратког споја 

Појава струје кратког споја изазива лажни аларм у централи за дојаву пожара. 

4.2.2. Опасност од преоптерећења 

Заштита је извршена правилним избором заштитних напонских и струјних осигурача у сигналним 

уређајима, тако да не може доћи до преоптерећења ни каблова ни уређаја. 

4.2.3. Опасност од превисоког напона додира и напона корака 

Заштита од превосоког напона додира решена је читавим системом заштитних мера: системом ТН-

С-Ц, системом сниженог напона 23 В и сл. 

Предвиђена је и мера изједначења потенцијала, тј. сви метални делови опреме, који у случају квара 

могу доћи под напон, повезују се са уземљивачем. 

4.2.3. Опасност од случајног додира делова под напоном 

Ова заштита је обезбеђена правилним избором опреме, уређаја и каблова, као и њиховим 

смештањем у одговарајуће ормане, увлачењем у цеви, као и погодним лоцирањем тако да опрема 

није изложена механичким оштећењима. 

Конструкција јављача пожара је таква да не омогућава случајни додир делова који су под напоном. 

4.2.4. Опасност од недозвољеног пада напона 

Заштита од недозвољеног пада напона, предвиђена је правилним димензионисањем напојних 

каблова, како главних напојних тако и кабловских извода за поједине потрошаче. Прорачун и избор 

пресека напојних каблова, као и падови напона дати су као саставни део пројектне документације. 

4.2.6. Заштита од влаге, воде, прашине, експлозивних и запаљивих материјала и хемикалија 

Заштита је извршена правилним избором опреме, разводних ормана и просторија за смештај 

централних уређаја. 

4.2.7. Опасност од статичког електрицитета 

Опасност од статичког електрицитета, отклоњена је правилним извођењем уземљења. 

4.2.8. Опасност од утицаја електромагнетних и електричних поља 

Заштита је предвиђена правилним избором растојања између електроенергетских и сигналних 

водова, применом заштитних мера приликом паралелног вођења и укрштања са енергетским 

водовима, као и извођењем уземљења арматуре каблова на оба краја. 

4.2.9. Опасност од изненадног нестанка напона 
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Опасност је отклоњена постављањем акумулаторских батерија неопходних за рад система за дојаву 

пожара у објекту, што омогућава независан рад у смислу законских одредби. 

4.2.10. Опасност од изазивања пожара 

 

Заштита од избијања пожара решена је правилним избором опреме, која при правилном извођењу и 

прописима одржавања у току експлоатације, не може бити узрочник пожара. При проласку кроз 

противпожарне зидове отвори се затварају фламастик малтером, а инсталација прска са леве и десне 

стране фламастик смешом, која је отпорна на сагоревање.  

 

4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ 
 

4.3.1. Сва електро опрема и материјал предвиђени овим пројектом морају да одговарају свим 

важећим техничким прописима и стандардима. 

4.3.2. Произвођач оруђа за рад на механизовани погон је обавезан да достави упуство за безбедан 

рад и да потврди на оруђу да су на истом примењене прописане мере и нормативи за штете на раду, 

односно, доставити уз оруђе за рад, атест о примењеним прописима заштите на раду. 

4.3.3. Предузеће је обавезно да изради нормативна акта из области заштите на раду: програм за 

обучавање и оспособљавање за безбедан рад, правилник о прегледима, испитивањима и одржавању 

оруђа, уређаја и алата, програм мера и унапређења заштите на раду и друго. 

4.3.3. Предузеће је обавезно да изврши обучавање радника из материје заштите на раду и да упозна 

раднике са условима рада, ризицима, опасностима и штетностима у вези са радом и обави проверу 

способности радника за самосталан и безбедан рад. 

4.3.4. Предузеће у чијем се простору изводе радови са могућношћу појављивања експлозивне 

смеше мора имати правилник о руковању електричним постројењима која су експлозивно 

заштићена, као и евиденцији о извођењу радова, оправке и одржавања тих постројења. 

4.3.6. При извођењу радова или ремонта, постројења и опреме обавезно је постављање опоменских 

таблица у погледу: 

• стања укључености 

• искључености, 

• забрана 

• других важних обавештења за руковаоца. 

4.3.7. При руковању и манипулацији у постројењу обавезна је примена заштитне опреме и 

средства.  
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5. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
ГРАД КРАЉЕВО - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПРОЛАСКА КРОЗ ЦРВЕНО 

СВЕТЛО 

РАСКРСНИЦА УЛИЦА ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА - ВОЈВОДЕ ПУТНИКА - ДОСИТЕЈЕВА 

R.брoj Опис Јед. 

мере 

Количина Јединична  

цена 

Укупно Модел Произвођач 

1 Испорука, монтажа и конфигурисање интелигентне камере 

за видео надзор и аутоматско процесуирање и аквизицију 

снимака и машинско препознавање регистарских таблица 

 9 МП, 4096 (Х)×2160 (В)  

1 инч Глобал Шуттер ЦМОС 

Објектив Моторизован/Ауто ирис 

Жижна даљина 10мм-40мм 

АНПР раздаљина 18-25метара 

до 25 фрејмова по секунди 

Ауто ИЦР (са поларизованим објективом и инфрацрвеним 

филтером) 

Мрежни протокол ИПв4/ИПв6, ХТТП, ТЦП/ИП, УДП, 

НТП, ДХЦП, ДНС 

2 × 100/1000М Етхернет порт 

2 × УСБ и 1 ×ФД цард интерфаце 

2x РС485, 4 x РС232 

2 × Аларм излаза / 4 × Аларм улаза 

Информације о слици укључују време и место 

Уграђена ХД камера, грејач, лампа, једноставана за 

инсталацију 

Богат избор сигнала, података и комуникацијског 

интерфејса 

Сензор високих перформанси слике ЦЦЂа, висока 

осетљивост 

Уграђени модул за заштиту од грома 

Радна температура -40 °Ц ~ + 80 °Ц,  

Погодна за отежане радне услове 

Заштита ИП67 

ком 3         

2 Испорука, монтажа и конфигурисање камере за анализу 

тока саобраћаја 

Сензор 1/1.9инч ЦМОС 

Резолуција 2 МП, 1920 × 1080 

Објектив: 10.5-42мм / 3.7-16мм 

Видео фраме 50/60фпс 

Додатни интерфејси: 1 × УСБ и 1 × ФД картица 

АЦ220В, Маx. 15W 

Температура -40 ° Ц ~ + 80 ° 

Видео компресија Х.264Х, Х.264М, Х.264Б, МЈЕПГ 

ком 3         

3 Испорука и монтажа инфрацрвене лампе ЛЕД  

24 цреес, ИР светлосна лампа, 730нм 

Угао осветљења 15 ° 

Кориснички интерфејс РС485 

Подешавање параметара Веб / Клијент 

Подршка 4 уређаја каскадно 

Видео / Стробефлаш синхронизација 

Подршка Снапшот / Стробефлаш синхронизација Активни / 

пасивни режим 

Осветљеност Стробефлаш-а Подесива 

Учесталост Стробефлаш-а 50/60/75/90/100 / 120Хз  

Најбоља удаљеност расвете 18 ~ 23 метра 

АЦ 90 ~ 284В, Стробе флаш Маx. 40 

Радна температура -30 ~ + 70 

ком 4         
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4 Испорука и монтажа модула за детекцију црвеног светла, 

подразумева везу са интелигентном камером 

Комуникациони порт: 4 x РС485 

Радна температура -30°ц ~ +70°ц 

Серијска надоградња преко РС232 порта за надоградњу 

системског софтвера 

Један прикључак за напајање, АЦ85 ~ 265В 50 + 2% Хз 

ком 3         

5 Испорука, монтажа и конфигурисање мрежног снимача на 

локацији 

Са потребним ХДЂом за складиштење података 

Видео улаз: 12 ИП канала, 4 аналогна канала 

Алармни улази: 4 

Алармни излази: 4 

ХДД: 4 САТА портова за 3.5 и 2.5 инч ХДД 

Дисплаy порт 1 ВГА,1 ХДМИ 

Етхернет порт 8 РЈ45 10М/100М  

Напајање ДЦ 12В 

Радна температура -30℃~+70℃ 

ком 1         

6 Испорука, монтажа и конфигурисање  индустријског 

сwитч-а са 4ПоЕ порта и једним СФП портом 

ПоЕ потрошња ≤60W 

Радна температура ﹣30℃～65℃ 

ком 3         

7 Испорука и монтажа ормана за смештај опреме за спољну 

монтажу, опремљен бравицом у ИП55 заштити. Орман је 

опремљен са напојном летвом 220В, ДИН шином, 

осигурачем 16А. 

ком 3         

8 Испорука и монтажа Г стуба за монтажу камера 

у комплету са грађевинским радовима 

висина стуба 6м 

ком 1         

9 Испорука и монтажа носача камере 

Монтажа на постојећи портал/стуб 

ком 6         

10 Испорука и монтажа СФП модула за свич ком 1         

11 Потребна кабловска инсталација са постављањем пауш. 1         

12 Неопходан ситан репроматеријал пауш. 1         

13 Програмирање параметара система и пуштање у рад, 

функционално испитивање карактеристика система 

пауш. 1         

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:       

ГРАД КРАЉЕВО - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПРОЛАСКА КРОЗ ЦРВЕНО 

СВЕТЛО 

РАСКРСНИЦА УЛИЦА ПЉАКИНЕ - БЕОГРАДСКЕ 

R.брoj Опис Јед. 

мере 

Количина Јединична  

цена 

Укупно Модел Произвођач 
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1 Испорука, монтажа и конфигурисање интелигентне камере 

за видео надзор и аутоматско процесуирање и аквизицију 

снимака и машинско препознавање регистарских таблица 

 9 МП, 4096 (Х)×2160 (В)  

1 инч Глобал Шуттер ЦМОС 

Објектив Моторизован/Ауто ирис 

Жижна даљина 10мм-40мм 

АНПР раздаљина 18-25метара 

до 25 фрејмова по секунди 

Ауто ИЦР (са поларизованим објективом и инфрацрвеним 

филтером) 

Мрежни протокол ИПв4/ИПв6, ХТТП, ТЦП/ИП, УДП, 

НТП, ДХЦП, ДНС 

2 × 100/1000М Етхернет порт 

2 × УСБ и 1 ×ФД цард интерфаце 

2x РС485, 4 x РС232 

2 × Аларм излаза / 4 × Аларм улаза 

Информације о слици укључују време и место 

Уграђена ХД камера, грејач, лампа, једноставана за 

инсталацију 

Богат избор сигнала, података и комуникацијског 

интерфејса 

Сензор високих перформанси слике ЦЦЂа, висока 

осетљивост 

Уграђени модул за заштиту од грома 

Радна температура -40 °Ц ~ + 80 °Ц,  

Погодна за отежане радне услове 

Заштита ИП67 

ком 1         

2 Испорука, монтажа и конфигурисање камере за анализу 

тока саобраћаја 

Сензор 1/1.9инч ЦМОС 

Резолуција 2 МП, 1920 × 1080 

Објектив: 10.5-42мм / 3.7-16мм 

Видео фраме 50/60фпс 

Додатни интерфејси: 1 × УСБ и 1 × ФД картица 

АЦ220В, Маx. 15W 

Температура -40 ° Ц ~ + 80 ° 

Видео компресија Х.264Х, Х.264М, Х.264Б, МЈЕПГ 

ком 1         

3 Испорука и монтажа инфрацрвене лампе ЛЕД  

24 цреес, ИР светлосна лампа, 730нм 

Угао осветљења 15 ° 

Кориснички интерфејс РС485 

Подешавање параметара Веб / Клијент 

Подршка 4 уређаја каскадно 

Видео / Стробефлаш синхронизација 

Подршка Снапшот / Стробефлаш синхронизација Активни / 

пасивни режим 

Осветљеност Стробефлаш-а Подесива 

Учесталост Стробефлаш-а 50/60/75/90/100 / 120Хз  

Најбоља удаљеност расвете 18 ~ 23 метра 

АЦ 90 ~ 284В, Стробе флаш Маx. 40 

Радна температура -30 ~ + 70 

ком 1         

4 Испорука и монтажа модула за детекцију црвеног светла, 

подразумева везу са интелигентном камером 

Комуникациони порт: 4 x РС485 

Радна температура -30°ц ~ +70°ц 

Серијска надоградња преко РС232 порта за надоградњу 

системског софтвера 

Један прикључак за напајање, АЦ85 ~ 265В 50 + 2% Хз 

ком 1         
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5 Испорука, монтажа и конфигурисање мрежног снимача на 

локацији 

Са потребним ХДЂом за складиштење података 

Видео улаз: 12 ИП канала, 4 аналогна канала 

Алармни улази: 4 

Алармни излази: 4 

ХДД: 4 САТА портова за 3.5 и 2.5 инч ХДД 

Дисплаy порт 1 ВГА,1 ХДМИ 

Етхернет порт 8 РЈ45 10М/100М  

Напајање ДЦ 12В 

Радна температура -30℃~+70℃ 

ком 1         

6 Испорука, монтажа и конфигурисање  индустријског 

сwитч-а са 4ПоЕ порта и једним СФП портом 

ПоЕ потрошња ≤60W 

Радна температура ﹣30℃～65℃ 

ком 1         

7 Испорука и монтажа ормана за смештај опреме за спољну 

монтажу, опремљен бравицом у ИП55 заштити. Орман је 

опремљен са напојном летвом 220В, ДИН шином, 

осигурачем 16А. 

ком 1         

8 Испорука и монтажа носача камере 

Монтажа на постојећи портал/стуб 

ком 2         

9 Испорука и монтажа СФП модула за свич ком 1         

10 Потребна кабловска инсталација са постављањем пауш. 1         

11 Неопходан ситан репроматеријал пауш. 1         

12 Програмирање параметара система и пуштање у рад, 

функционално испитивање карактеристика система 

пауш. 1         

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:       

ГРАД КРАЉЕВО - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПРОЛАСКА КРОЗ ЦРВЕНО 

СВЕТЛО 

РАСКРСНИЦА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И МИЛОША ВЕЛИКОГ 

R.брoj Опис Јед. 

мере 

Количина Јединична  

цена 

Укупно Модел Произвођач 

1 Испорука, монтажа и конфигурисање интелигентне камере 

за видео надзор и аутоматско процесуирање и аквизицију 

снимака и машинско препознавање регистарских таблица 

 9 МП, 4096 (Х)×2160 (В)  

1 инч Глобал Шуттер ЦМОС 

Објектив Моторизован/Ауто ирис 

Жижна даљина 10мм-40мм 

АНПР раздаљина 18-25метара 

до 25 фрејмова по секунди 

Ауто ИЦР (са поларизованим објективом и инфрацрвеним 

филтером) 

Мрежни протокол ИПв4/ИПв6, ХТТП, ТЦП/ИП, УДП, 

НТП, ДХЦП, ДНС 

2 × 100/1000М Етхернет порт 

2 × УСБ и 1 ×ФД цард интерфаце 

2x РС485, 4 x РС232 

2 × Аларм излаза / 4 × Аларм улаза 

Информације о слици укључују време и место 

Уграђена ХД камера, грејач, лампа, једноставана за 

инсталацију 

Богат избор сигнала, података и комуникацијског 

интерфејса 

Сензор високих перформанси слике ЦЦЂа, висока 

осетљивост 

Уграђени модул за заштиту од грома 

Радна температура -40 °Ц ~ + 80 °Ц,  

Погодна за отежане радне услове 

ком 1         
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Заштита ИП67 

2 Испорука, монтажа и конфигурисање камере за анализу 

тока саобраћаја 

Сензор 1/1.9инч ЦМОС 

Резолуција 2 МП, 1920 × 1080 

Објектив: 10.5-42мм / 3.7-16мм 

Видео фраме 50/60фпс 

Додатни интерфејси: 1 × УСБ и 1 × ФД картица 

АЦ220В, Маx. 15W 

Температура -40 ° Ц ~ + 80 ° 

Видео компресија Х.264Х, Х.264М, Х.264Б, МЈЕПГ 

ком 1         

3 Испорука и монтажа инфрацрвене лампе ЛЕД  

24 цреес, ИР светлосна лампа, 730нм 

Угао осветљења 15 ° 

Кориснички интерфејс РС485 

Подешавање параметара Веб / Клијент 

Подршка 4 уређаја каскадно 

Видео / Стробефлаш синхронизација 

Подршка Снапшот / Стробефлаш синхронизација Активни / 

пасивни режим 

Осветљеност Стробефлаш-а Подесива 

Учесталост Стробефлаш-а 50/60/75/90/100 / 120Хз  

Најбоља удаљеност расвете 18 ~ 23 метра 

АЦ 90 ~ 284В, Стробе флаш Маx. 40 

Радна температура -30 ~ + 70 

 

 

ком 1         

4 Испорука и монтажа модула за детекцију црвеног светла, 

подразумева везу са интелигентном камером 

Комуникациони порт: 4 x РС485 

Радна температура -30°ц ~ +70°ц 

Серијска надоградња преко РС232 порта за надоградњу 

системског софтвера 

Један прикључак за напајање, АЦ85 ~ 265В 50 + 2% Хз 

ком 1         

5 Испорука, монтажа и конфигурисање мрежног снимача на 

локацији 

Са потребним ХДЂом за складиштење података 

Видео улаз: 12 ИП канала, 4 аналогна канала 

Алармни улази: 4 

Алармни излази: 4 

ХДД: 4 САТА портова за 3.5 и 2.5 инч ХДД 

Дисплаy порт 1 ВГА,1 ХДМИ 

Етхернет порт 8 РЈ45 10М/100М  

Напајање ДЦ 12В 

Радна температура -30℃~+70℃ 

ком 1         

6 Испорука, монтажа и конфигурисање  индустријског 

сwитч-а са 4ПоЕ порта и једним СФП портом 

ПоЕ потрошња ≤60W 

Радна температура ﹣30℃～65℃ 

ком 1         

7 Испорука и монтажа ормана за смештај опреме за спољну 

монтажу, опремљен бравицом у ИП55 заштити. Орман је 

опремљен са напојном летвом 220В, ДИН шином, 

осигурачем 16А. 

ком 1         

8 Испорука и монтажа Г стуба за монтажу камера 

у комплету са грађевинским радовима 

висина стуба 6, дужина руке до 6м 

ком 1         
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9 Испорука и монтажа носача камере 

Монтажа на постојећи портал/стуб 

ком 2         

10 Испорука и монтажа СФП модула за свич ком 1         

11 Потребна кабловска инсталација са постављањем пауш. 1         

12 Неопходан ситан репроматеријал пауш. 1         

13 Програмирање параметара система и пуштање у рад, 

функционално испитивање карактеристика система 

пауш. 1         

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:       

ГРАД КРАЉЕВО - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ БРЗИНЕ ВОЗИЛА  

УЛИЦА ДОСИТЕЈЕВА 146 

Rb Опис Јед. мере количина Јединична  

цена 

Укупно Модел Произвођач 

1 Испорука, монтажа и конфигурисање мултифункционалног 

уређаја за мерење брзине кретања возила 

8М ЦЦД ЦЦД сензор високе резолуције, високу редукцију 

боје, високу осетљивост 

Подржава 500ГБ ХДД складиштење 

Разликовање више трака, детектовање брзине и удаљености 

више објеката 

Подржава препознавање регистарске таблице (ЛПР 

функција) 

Подржава 3Г/4Г бежични пренос 

Подржава ГПС лоцирање, подржава НТП протокол за 

синхронизацију времена 

Резолуција снимања 8МП, 3296x2536 

Резолуција видео записа 2МП, 1600x1200 

Стопа хватања возила ≥90% 

Мерни опсег: (5 ~ 350) км/х 

Тачност мјерења: 

<100 км / х: (-4 ~ 0) км/х; 

> 100 км / х: (-4 ~ 0)% 

Монитор трака 1-4 траке 

Радна удаљеност 3 ~ 100м 

Капацитет складиштења 500ГБ ХДД 

Напајање ДЦ 19В  

Просечна потрошња енергије: <25W 

ком 1         

2 Испорука и монтажа инфрацрвене лампе ЛЕД  

24 цреес, ИР светлосна лампа, 730нм 

Угао осветљења 15 ° 

Кориснички интерфејс РС485 

Подешавање параметара Веб / Клијент 

Подршка 4 уређаја каскадно 

Видео / Стробефлаш синхронизација 

Подршка Снапшот / Стробефлаш синхронизација Активни / 

пасивни режим 

Осветљеност Стробефлаш-а Подесива 

Учесталост Стробефлаш-а 50/60/75/90/100 / 120Хз  

Најбоља удаљеност расвете 18 ~ 23 метра 

АЦ 90 ~ 284В, Стробе флаш Маx. 40 

Радна температура -30 ~ + 70 

 

 

ком 1         

3 Испорука, монтажа и конфигурисање  индустријског 

сwитч-а са 4ПоЕ порта и једним СФП портом 

ПоЕ потрошња ≤60W 

Радна температура ﹣30℃～65℃ 

ком 1         
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4 Испорука и постављање стуба за уређај за мерење брзине 

возила, у комплету са поставком - бетонски постамент и 

повезивањем на напојни вод. Комплет са грађевинским 

радовима. 

ком 1         

5 Испорука и монтажа ормана за смештај опреме за спољну 

монтажу, опремљен бравицом у ИП55 заштити. Орман је 

опремљен са напојном летвом 220В, ДИН шином, 

осигурачем 16А. 

ком 1         

6 Испорука и монтажа СФП модула за свич ком 1         

7 Неопходан ситан репроматеријал пауш. 1         

8 Потребна кабловска инсталација са постављањем пауш. 1         

9 Програмирање параметара система и пуштање у рад, 

функционално испитивање карактеристика система 

пауш. 1         

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:       

УМРЕЖЕЊЕ ЛОКАЦИЈА СА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОМ   

Ред. 

брoj 

Опис Јед. 

мере 

Количина Јединична  

цена 

Укупно Модел Произвођач 

1 Испорука и постављање самоносећег оптичког кабла 12 

влакана 9/125 синглемоде, АДСС оутдоор 

m 1.500         

2 Испорука и монтажа ЗОК-а са увођењем и обрадом крајева 

кабла-без сплајсовања 

ком 4         

3 Испорука и монтажа пролазне оптичке кутије са увођењем 

и обрадом крајева кабла-без сплајсовања 

ком 2         

4 Израда споја на оптичком влакну паушал 1         

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а: 

 

 

      

МОНИТОРИНГ ЦЕНТАР 

Ред. 

брoj 

Опис Јед. 

мере 

Количина Јединична  

цена 

Укупно Модел Произвођач 

1 Испорука, монтажа и конфигурисање Видео Wалл Матриx 

контролера 

19” стандардно 4У АТЦА индустријско кућиште 

Једноставна конфигурација са измењивим картицама 

320ч@Д1 или 80ч@1080П енкодирање сигнала (у 

потпуности попуњен) 

1280ч@Д1 или 320ч@1080П или 40ч@4К декодирање 

сигнала (у потпуности попуњен) 

Подржава 40ч@1080П Х.265 декодирање сигнала (у 

потпуности попуњен) 

Подржава аналогне/дигиталне видео сигнале као улаз или 

излаз матрице  

Подржава СД/ХД видео сигнале за излаз и сwитчинг 

матрице 

Подржава енкодирање некомпресованог дигиталног 

сигнала за излаз 

6 РЈ-45 гигабитних мрежних портова за комуникацију 

Подржава 

ТЦП/ИП/РТП/РТСП/РТЦП/ТЦП/УДП/ДХЦП/ПППоЕ 

мрежне протоколе 

Могућност слања видеа ван локалне мреже на видео-зид 

Могућност ресета, надоградње, итд. без директног приступа 

ком 1         
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уређају 

Аутоматско подешавање ВГА сигнала 

10 слотова за картице 

Максимално 10 улазних или 10 излазних картица 

2 Испорука, монтажа и конфигурисање излазна видео 

картице 

Капацитет декодирања 16ч@1080П/32ч@720П/64ч@Д1 

Интерфејс 4ч ХДМИ 

Подела 1/4/6/8/9/16 

ком 1         

3 Испорука и постављање ХДМИ сет каблова паушал 1         

4 Испорука, монтажа и конфигурисање монитора за видео-

зид 46" ЛЕД 

Дијагонала: 46"(16: 9) 

Панел погодан за 24/7/365 непрекидни рад 

Резолуција: 1920*1080 

Осветљење: ЛЕД 450цд/м2 

Контраст: 3500: 1 

Угао видљивости: 178/178 

Одзив: 8мс 

Видео улаз: ЦВБС*2, ДВИ, ВГА, ХДМИ 

ком 2         

5 Испорука и монтажа носача монитора за видео-зид ком 2         

6 Испорука, монтажа и конфигурисање ИП доме камере 

1/2.8” 2 МП прогресивног ЦМОС-а, 

50/60фпс@1080П(1920×1080)  

Фиксни објектив од 2,8 мм (опција од 3,6 мм) 

Х.265&Х.264 трипле-стреам кодирање 

WДР(120дБ), Даy/Нигхт(ИЦР), 3ДНР,АWБ,АГЦ,БЛЦ 

Вишеструко мрежно прац ење: Веб прегледач, 

ЦМС(ДСС/ПСС) & ДМСС 

Интелигентне функције:Трипwире, Интрусион, Објецт 

Абандонед/Миссинг 

Напредне интелигентне функције: Фаце Детецтион 

Маx ИР ЛЕДс домета 30м 

Заштита ИП67, напајање ПоЕ 

ком 1         

7 Испорука и монтажа рачунара 

ЦПУ и5, РАМ 8ГБ, ХДД 500ГБ 

У комплету са тастатуром И мишем 

ком 2         

8 Испорука и монтажа монитора дијагонале 23" 

Резолуција 1920 x 1080 

Тип екрана ЛЕД  

Прикључци 1x ДисплаyПорт 

ВГА Ђсуб 1 

ком 2         



 
      ЈН 404-68/19-VII отворени поступак набавке и уградње опреме за успостављање система видео надзора 

39/56 

9 Испорука, монтажа и конфигурисање контролера контроле 

приступа за двоје врата 

Подршка за 100.000 важец их картица и 150.000 записа 

Подржава картицу, шифру, отисак прста и комбинације 

ТЦП / ИП или РС485 интерфејс за ПЦ 

Wиеганд/РС485 интерфејс за читаче 

Анти-пасс бацк функција, мулти-доор интерлоцк, мулти-

цард опен 

Монтажа на зид 

Улази портови (сензори x2, излазни тастер x2, алармx4) 

Излази 4 релеја (доор лоцк x 2, аларм x 4 ) 

Број читача x 4 

Напајање 9-15В/500мА 

Радна температура: -30 Ц до +60 Ц 

ком 1         

10 Читач картице  

Напајање: 9-15ВДЦ/100мА 

Домет читача: 6-8цм (маx.) 

Комуникациони интерфејс: РС485, Wиеганд34(Wиеганд 26 

опционо) 

Радна температура: --30°Ц~+60°Ц 

ком 2         

11 Електрична брава 12В ДЦ, ради у моду фаил-сецуре ком 1         

12 Преправка постојећих врата ради уградње електричне браве пауш. 1         

13 Кутија за смештај контролера контроле приступа са 

напојним блоком и батеријом 12В/7Ах 

ком 1         

14 Испорука, монтажа и конфигурисање хардвера и софтвера 

интеграцијског система 

Подржава 7 * 24 стабилан рад  

Уграђени Линук систем, Ц / С архитектура 

Подршка за дистрибуцију и каскадну примену 

Подршка приправности за главни сервер 

Подршка Н + М приправности за славе сервер 

Висока компатибилност 

Подржава СДК платформе 

Подршка до 20 славе сервера  

Подршка до 5 нивоа каскаде 

Подршка за неограничено управљање налогом, 50 

корисника на мрежи 

Подржава 256 уређаја (20 АНПР уређаја), 256 канала 

Бандwидтх оф Видео Инпут пер Сервер: 300 Мбпс 

Бандwидтх оф Видео Оутпут пер Сервер: 300 Мбпс 

Бандwидтх оф Видео Стораге пер Сервер: 100 Мбпс 

Инсталација софтwера  за детектовање, пријем и обраду 

саобраћајних прекршаја 

Карактеристике софтвера  за детектовање, пријем и обраду 

саобраћајних прекршаја: 

Приказ мапе са позицијом опреме за обраду собраћајних 

прекршаја 

Приказ видео фајла прекршаја на захтев оператера са 

тражене локације 

Информације о датуму и времену, брзини возила 

Алармно стање: приликом прекорачења референтне(задате 

брзине) 

Информације које софтwаре даје о возилу су следеће: 

Слика таблице, број таблице, боја таблице, тип возила 

(мало, средње, велико), боја возила, слику прекршаја са 

локацијом прекршаја и временом, видео, као и податке о 

власнику возила у колико има приступ бази података 

власника возила.  

У случају алармног стања(прекорачења брзине) софтwаре 

аутоматски спаја све информације о возилу као и 

снапшотове ради лакше обраде казне. 

Софтwаре омогућује претрагу података, слика и видео 

фајлова по: времену, броју таблице, типу возила, боји 

ком 1         
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возила, боји таблице, власнику возила и локацији снапшота. 

15 Испорука, монтажа и конфигурисање видео сториџ уређај, 

16-ХДД 

Процесор: 64-бит хигх-перформанце Интел процесор 

Видео Стреам Моде: Маx 320 канала и 640Мбпс за 

снимање,320 канала и 320Мбпс за прослеђивање, 32 канала 

и 64Мбпс за приказивање 

ХДД: 16 САТА ХДД, до 10 ТБ капацитета за сваки диск 

Мод за прертраживање: време/датум, канал, аларм, МД и 

плаyбацк функција 

Плаy, Паусе, Стоп, Фаст плаy, Слоw плаy, Фулл сцреен, 

Бацкуп селецтион, Дигитал зоом 

ком 1         

16 Испорука, монтажа и конфигурисање ласерског колор 

принтер за штампање казни и пратећих докумената 

ком 1         

17 Испорука и монтажа ХДЂа, 4ТБ ком 4         

18 Израда споја на оптичком влакну паушал 1         

19 Испорука и монтажа патч панела оптички 19"/1У са 12 

слотова  

(до 24 оптичких влакана) 

ком 1         

20 Испорука и монтажа оптичког патч цорд кабла ком 12         

21 Испорука и монтажа СФП модула за свич ком 6         

22 Испорука, монтажа и конфигурисање оптичког 12-портног 

сwитча 

12 x ГбЕ СФП слот + 1 x 10ГбЕ СФП 

1x РЈ45 10/100/1000 СФП, ЦПУ 16 цорес x 1.2ГХз, 2ГБ 

РАМ 

ком 1         

23 Испорука, монтажа и конфигурисање 24-портног сwитча 

РЈ45 - 24(10/100Мбпс), 2 (10/100/1000Мбпс) 

Оптички 2xГЕ СФП цомбо 

ком 1         
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24 Испорука и монтажа рацк ормара висине 21ХУ, ширине 

19", назидни - отвори за монтажу вентилатора на крову и на 

дну (вентилатори се купују посебно), флексибилна 

конструкција, стаклена врата са бравом, мобилне предње и 

задње шине 19", улаз кабла на врху и дну. 

ком 1         

25 Испорука и полагање потребне кабловске инсталације паушал 1         

26 Неопходан ситан репроматеријал паушал 1         

27 Програмирање параметара система и пуштање у рад, 

функционално испитивање карактеристика система 

паушал 1         

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:       
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

Поз. ОПИС 
Укупна  

Цена (РСД) 

1 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПРОЛАСКА КРОЗ 

ЦРВЕНО СВЕТЛО 

РАСКРСНИЦА УЛИЦА Д.ТУЦОВИЋА - ВОЈВОДЕ ПУТНИКА - 

ДОСИТЕЈЕВА 

 

2 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПРОЛАСКА КРОЗ 

ЦРВЕНО СВЕТЛО 

РАСКРСНИЦА УЛИЦА ПЉАКИНЕ - БЕОГРАДСКЕ 

 

3 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ПРОЛАСКА КРОЗ 

ЦРВЕНО СВЕТЛО 

РАСКРСНИЦА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И МИЛОША ВЕЛИКОГ 

 

4 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ БРЗИНЕ ВОЗИЛА  

УЛИЦА ДОСИТЕЈЕВА 
 

5 УМРЕЖЕЊЕ ЛОКАЦИЈА СА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОМ    

6 МОНИТОРИНГ ЦЕНТАР - МУП ПУ КРАЉЕВО  

УКУПНО РСД БЕЗ ПДВ-а:  

ПРИПАДАЈУЋИ ПДВ  

УКУПНО РСД СА ПДВ-ом  

 

Напомена:  

Техничку спецификацију понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је у 

свему сагласан са траженом условима наручиоца прописаним за ову набавк и да ће 

уговорени посао извести по датим јединичним ценама у свему сагласно датој Техничкој 

спецификацији, Пројектном задатку и Предмеру радоваа. 

Понуђач мора уз понуду да достави ауторизацију произвођача MAF (Manufacturer 

Authorization Form) за опрему коју нуди у овој јавној набавци према овој Техничкој 

спецификацији и достави као доказ фотокопију MAF-а издату од стране произвођача 

опреме или други ауторизациони документ произвођача.  

Понудач је дужан да достави фотокопију решења за одобрење типа мерила за уређај за 

мерење брзине који нуди у овој набавци, издат од Дирекције за мере и драгоцене метале.  

Понудач је обавезан да пре подношења понуде обиђе локације у Краљеву где се поставља и 

уграђује опрема за видео надзор у присуству овлашћеног лица понуђача који му издаје 

потврду о обиласку локације. 

Наручилац задржава право да након отварања понуда, а пре доношења одлуке затражи 

демонстрацију софтвера и опреме у року од 5 дана од позива. 

 

     Датум                                           Овлашћено лице понуђача 

     М. П. 

  _______________                                       _________________________ 
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ПРИЛОГ 6. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

Понуда број _______________ од ____________ 2019. године за јавну набавку у отвореном 

поступку ЈН број 404-68/19-VII набавку добара, набавку и уградњу опреме за реализацију 

пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњавање саобраћајних прекршаја у граду 

Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева 
 

1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Тип предузећа (микро, мало, средње, велико) 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс:   
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 

2)  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 

понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 
 

3)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  



 
      ЈН 404-68/19-VII отворени поступак набавке и уградње опреме за успостављање система видео надзора 

44/56 

 

 

Назив подизвођача: 
 

 

Адреса: 
 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

 

Матични број: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

Адреса: 
 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

 

Матични број: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-наставaк 

Јавна набавка добара, ЈН број 404-68/19-VII набавка и уградња опреме за реализацију пројекта 

„Успостављање система видео надзора за кажњaвање саобраћајних прекршаја у граду 

Краљеву“, за потребе  Градске управе града Краљева  
 

Понуда број: 

У складу са условима Позива и Конкурсном документацијом, спремни смо да јавну набавку 

ЈН број 404-68/19-VII набавку добара, набавка и уградња опреме за реализацију пројекта 

„Успостављање система видео надзора за кажњaвање саобраћајних прекршаја у граду 

Краљеву“, за потребе Градске управе града Краљева реализујемо на следећи начин: 

Укупна цена са свим трошковима без ПДВ-а ________________ динара 

Укупан износ ПДВ ________________ динара 

Укупна цена са свим трошковима са ПДВ-ом ________________ динара 

Рок за испоруку и уградњу опреме 

(не дужи од 30 календарских дана) 
___________ календарских дана  

Гарантни рок 

(не краћи од 2 године) 
___________ године 

Рок и услови плаћања 

(не краћи од 8. дана и не дужи од 45. дана) 

__________ дана по пријему неспорног, 

исправног, потписаног и овереног авансног 

рачуна-фактуре 

Услови и начин плаћања: аванс у висини 

од 100% понуђене цене са ПДВ-ом 

Аванс 100% понуђене цене са ПДВ-ом износ 

од ___________________ динара 

Опција понуде 

(минимум 60 дана) 
__________ дана  

 

 

 

Датум:                                                                М.П.                                                Потпис 
 

__________                                                    __________                                   ______________ 

 
 

НАПОМЕНА: 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ ЧИМЕ 

ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ПОНУДИ ОБРАСЦA ПОНУДЕ НАВЕДЕНИ. 
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ПРИЛОГ 7.  –  МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР  
 

Закључен у Краљеву дана ____________ 2019. године између: 
 

1.  Градскe управe града Краљева, Трг Јована Сарића 1. Краљево 36000, ПИБ 102675366, 

матични број 07193807, коју заступа начелник Градске управе града Краљева, Јелена Бекчић 

Луковић, дипл. правник  (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране и 
 

  2. Понуђач ______________________________________________ из ____________________ 

(седиште, улица и број) ПИБ_______________, матични број _______________, текући рачун 

број ______________________ код____________________________банке, кога заступа 

директор ___________________________  (у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране. 
 

                 ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка и уградње опреме за реализацију пројекта 

„Успостављање система видео надзора за кажњавање саобраћајних прекршаја у граду 

Краљеву“, за потребе Градске управе града Краљева. 
 

Уговорне стране сагласно уговарају следеће: 
 

Члан 1. 

          Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним 

набавкама, спровео отворени поступак јавне набавке, ЈН број 404-68/19-VII набавка добара, 

набавке за потребе наручиоца Градске управе града Краљева, у којем је понуда Испоручиоца 

број _________ од _________ 2019. године изабрана као најповољнија, те му је Одлуком о 

додели уговора број _____ од ______.2019. године, објављене на Порталу јавних набавки дана 

________ 2019. године додељен уговор о набавци ових добара, сагласно члану 112. став 1. 

Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 2. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи и угради предмет набавке опрему за 

успостављање система видео надзора за кажњавање саобраћајних прекршаја проласка кроз 

црвено светло и прекорачења брзине на територији града Краљева, за потребе Градске управе 

града Краљева у уговореном року у свему према Техничкој спецификацији - Пројектном 

задатку Наручиоца и прихваћеној понуди Испоручиоца број _______од ___________ 2019. 

године, који чине саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 

Уговорне стране сагласно уговарају укупну цену набавке добара опреме за видео надзор 

и њене уградње на уговорене локације на територији града Краљева из члана 1. и 2. овог 

уговора у износу од: 

_________________ динара, без ПДВ-а (словима: ______________________________________) 

   односно  

   _________________ динара са ПДВ-ом (словима: _______________________________________) 

Уговорена јединична и укупна цена из става 1. овог члана је фиксна, не подлеже 

променама и обухвата све пратеће и зависне трошкове које Испоручилац има у поступку 

извршења ове јавне набавке (трошкове осигурања, царине и других дажбина, накнади, такси, 

прибављања средстава обезбеђења и слично) и утврђена је у свему према прихваћеној понуди 

Испоручиоца број ______ од ______.2019. године, која је саставни део овог уговора. 
 

Члан 4. 

Испоручилац се обавезује да фактуре-рачуне о извршеној испоруци добара региструје у 

централном регистру фактура на начин прописан Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилником о начину и поступку регистровања 

фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног 
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регистра фактура, а Наручилац се обавезује да пре плаћања провери да ли је испостављена 

фактура исправно регистрована у централном регистру фактура. 

Члан 5. 

Уговорне стране сагласно уговарају да се плаћање по овом уговору изврши авансно у 

висини од 100% уговорене вредности са ПДВ-ом, односно у уговореном износу од 

_______________ динара (словима:___________________________________________________) 

на име аванса и Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене из овог уговора изврши 

најкасније у року од  ______ (словима:__________) дана од дана пријема исправног и исправног 

авансног рачуна и претходно достављаног средства финансијског обезбеђења за повраћај 

аванса-банкарске гаранције у износу аванса уплатом на текући рачун Пружаоца услуге број 

__________________________ код ____________________________банке.  
 

     Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да испоручи уговорену количину добара опреме за видео 

надзор под условима из Конкурсне документације, карактеристикама и роковима одређеним у 

Техничкој спецификацији Наручиоца у потпуности у складу са прихваћеном понудом 

Испоручиоца и исту угради на уговорене локације на територији града Краљева у року од ____ 

(словима: ________) дана од дана закључења овог уговора. 

Сматра се да је извршена квантитативна и квалитативна испорука опреме за видео 

надзор са њеном уградњом на уговорене локације на територији града Краљева када овлашћено 

лице Наручиоца потврди испоруку, сачињавањем и потписивањем записника о квалитативној и 

квантитативној примопредаји добра са овлашћеним лицем испоручиоца. 
 

    Члан 7. 

Ако се записнички констатује да испоручена добра имају недостатке у квалитету и да 

нису у складу са понудом Испоручиоца број _____ од ______ 2019. године и Техничком 

спецификацијом Наручиоца, Испоручилац мора извршити о свом трошку повраћај 

неквалитетне опреме, у свему у складу са захтевима из Конкурсне документације, Техничке 

спецификације, Пројектног задатка и прихваћене понуде, најкасније у року од 8 (осам) дана од 

дана сачињавања записника о рекламацији. 

Потписана Отпремница од стране овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног лица 

Испоручиоца, Записник о квалитативној примопредаји добра и достављена фактура 

Испоручиоца, Наручиоцу представљају основ за плаћање уговорене цене. 
 

Члан 8. 

Место испоруке и уградње опреме за видео надзор је територија града Краљева. 

Сматраће се да је испорука уговорене количине опреме за видео надзор извршена, када 

се иста угради на уговорене локације и то опрема за видео надзор за детекцију проласка кроз 

црвено светло на раскрсници улица Димитрија Туцовића, Војводе Путника и Доситејеве, 

раскрсници улица Пљакине и Београдске и раскрсници улица Војводе Путника и Милоша 

Великог у Краљеву, систем видео надзора за мерење брзине возила у улици Доситејевој у 

Краљеву, а Мониторинг центар у згради МУП-а у Краљеву, уз обавезу умрежавања локација са 

Мониторинг центром и када овлашћено лице Наручиоца утврди испоручено стање и уградњу у 

складу са прописима, што се потврђује примопредајом отпремнице и сачињеним Записником о 

примопредаји, које потписују овлашћена лица Наручиоца и Испоручиоца. 

Испоручено стање, квалитативно мора да одговара поруџбини Наручиоца. 
 

Члан 9. 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну примопредају, што се потврђује 

потписивањем записника о квантитативној и квалитативној примопредаји, као и отпремнице и 

рачуна – фактуре од стране овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоца, а које се сачињавају у 

два примерка од којих свака уговорна страна задржава по један примерак. 

Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра прегледа 

и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Испоручиоцу, што се записнички 

констатује. 
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Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, представник Наручиоца је дужан да о том недостатку писаним путем 

обавести Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 8 (осам) дана. 

Испоручено стање квалитативно мора у потпуности да одговара поруџбини Наручиоца. 
 

Члан 10. 

          Испоручилац се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана 

од дана закључења уговора, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења тражено 

Конкурсном документацијом и то: неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив 

наплативу банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом и 

крајњим роком важности банкарске гаранције 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за 

завршетак радова, неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а 

односно укупне вредности уговора без ПДВ-а, са крајњим роком важности који је 30 (тридесет) 

дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе-уговореног рока извођења радова, као 

и неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за 

отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а и крајњим роком важности који је 30 (тридесет) дана дужег од истека уговореног 

гарантног рока.  

         Испоручилац је сагласан да Наручилац активира достављене банкарске гаранције у случају 

раскида уговора због неиспуњења уговорене обавезе Извођача радова, у случају неотклањања 

грешака у гарантном року у најкраћем могућем року по пријему писменог захтева Наручиоца, 

као и удругим случајевима прописаним Конкурсном документацијом. 
 

Члан 11. 

Испоручилац је у обавези да изврши обуку свих запослених који ће радити на систему и 

да изда Уверење о извршеној обуци. 

Уверење је у обавези да поред Испоручиоца потпишу и запослена лица која су била на 

обуци. 

Без издатих и потписаних уверења неће се раматрати даља верификација софтвера и 

сматраће се да Испоручилац није испунио своју обавезу. 
 

Члан 12. 

Уговорне стране сагласно уговарају гарантни рок за испоручена и уграђена добра у 

трајању од ____ (словима: _________) године од датума испоруке и записничке примопредаје 

предмета ове јавне набавке. 

Испоручилац је у обавези у гарантном року да се одазове у року не дужем од 48 сати од 

примања затева (телефоном, мејлом, факсом и др.) од стране Наручиоца. 

Испоручилац је такође у обавези да по пријему захтева од стране Наручиоца исти реши у 

року не дужем од 7 (седам) дана. 
 

Члан 13. 

Уколико Испоручилац не испуни све своје уговорене обавезе односно у уговореном року 

не испоручи добро из члана 1. и 2. овог уговора, а под условом да до тога није дошло кривицом 

Наручиоца, нити услед дејства више силе, обавезан је да Наручиоцу плати уговорену казну у 

висини од 2‰ (промила) за сваки дан закашњења, од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом из 

члана 3. овог уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% укупно 

уговорене вредности. 

Право Наручиоца на наплату уговорене казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 

Члан 14. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања 

или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће 

се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су 

се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране 
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погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и слично. 

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
 

Члан 15. 

Измене и допуне овог уговора врше се само у писаној форми уз претходну обострану 

сагласност воља уговорних страна закључивањем анекса Уговора потписаним од стране 

овлашћених лица обе уговорне стране, на начин и у случајевима прописаним одредбама Закона о 

јавним набавкама. 

Члан 16. 

Евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 

споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно уговарају надлежност стварно 

и месно надлежног суда у Краљеву. 
 

Члан 17. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорних обавеза друге уговорне стране у случајевима прописаним законом и овим уговором, 

достављањем обавештења о раскиду уговора уз поштовање отказног рока од 30 (тридесет) дана 

од дана достављања писаног обавештења о отказу, чиме наступа доспелост уговорених обавеза у 

погледу средстава финансијског обезбеђења и друге последице раскида уговора у складу са 

законом. 

Наручилац задржава право једностраног раскида овог уговора без отказног рока ако 

Испоручилац из било ког разлога није у могућности да испуни уговорене рокове испоруке добара 

и услове из уговора у року дужем од 3 (три) дана. 
 

Члан 18. 

           На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о јавним набавкама и других важећих прописа који регулишу 

ову област. 

        Члан 19. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања и престаје да важи за уговараче по обостраном 

испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим 

законским прописима. 

       Члан 20. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака и то 4 (четири) примерка за 

Наручиоца и 2 (два) за Испоручиоца. 

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

одредбе у свему представљају израз њихове стварне и слободне воље. 
 

 

                ЗА НАРУЧИОЦА                                                                                    ЗА  ИСПОРУЧИОЦА 

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ                                                             ДИРЕКТОР 

Јелена Бекчић Луковић, дипл. правник                                            _________________________ 
 

_____________________________________                                         ___________________________ 
 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора попуњава, оверава и потписује понуђач за на то предвиђеним 

местима. У случају подношења понуде са подизвођачима или групом понуђача, сваки 

подизвођач или члан групе, уговор потписисује и оверава печатом на задњој страни модела 

уговора. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. 

Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му 

је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

референце, и исправу о реализованом средству обезбеђења. 
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ПРИЛОГ 8. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Јавна набавка добара, ЈН број 404-68/19-VII набавка и уградње опреме за реализацију 

пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњевање саобраћајних прекршаја у 

граду Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева  

 

 

Р.Б. ОПИС 
Цена добра 

без ПДВ-а 

Остали 

трошкови 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 

1. 

набавке и уградње опреме за 

реализацију пројекта 

„Успостављање система видео 

надзора за кажњевање 

саобраћајних прекршаја у граду 

Краљеву“ 

    

УКУПНО БЕЗ И СА ПДВ   

 

 
 

 

 

            ДАТУМ:                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

________________              М.П.               __________________________ 

 

 

 

 

 УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 

 

Понуђач попуњава Образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 2: Понуђач уписује цену добра без ПДВ-а; 

- у колону 3: Понуђач уписује остале трошкове који су неопходни за припрему понуде и 

извршење набавке. Уколико такви трошкови постоје, неопходно је да понуђач уз понуду на 

посебном листу достави такве трошкове са јасном назнаком о којим трошковима се ради; 

- у колону 4: Понуђач уписује укупну цену добра без ПДВ-а са свим зависним и 

независним трошковима без ПДВ-а и 

- у колону 5: Понуђач уписује укупну цену добра са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

 

 

Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац структуре цене.  
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ПРИЛОГ 9. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА 

 

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

14/15 и 68/15) и члана 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

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

РС“, број 86/15), понуђач ____________________________________________________________ 

из __________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у 

отвореном поступку јавне набавке, набавка добара, набавке и уградње опреме за реализацију 

пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњевање саобраћајних прекршаја у граду 

Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града, ЈН брoj 404-68/19-VII, како следи у 

табели: 
 

Р.Б. ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКОВА   

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА У 

ДИНАРИМА СА ПДВ-ом 
 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 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. 

Наручилац задржава право да итврши конролу исказаних трошкова увидом у фактуре и 

друге доказе. 

 

НАПОМЕНА:  

Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

предходно Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуиђача који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде. 

 

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ  ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО 

 

 

Датум:             МП                       Потпис овлашћеног лица: 

             ______________                   ____________________ 
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ПРИЛОГ 10. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, 

број 86/15), понуђач ________________________________________ из _______________________ 

даје  

 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду за учешће у 

отвореном поступку јавне набавке, JН број 404-68/19-VII набавка добара, набавке и уградње 

опреме за реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњевање 

саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева, 

подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум:                                                                                         Потпис овлашћеног лица 

 

_________                                                                                   __________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за 

подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим ако 

споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике у 

заједничкој понуди. 

Образац по потреби копирати у потребном броју примерака. 
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ПРИЛОГ 11.  – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, 

број 86/15), понуђач __________________________________________________________________  

из __________________________________ даје 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

         Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу изјављујем да 

испуњавам све обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, осим услова из 

члана 75. став 1. тачка 5. овог закона, за учешће у отвореном поступку јавне набавке ЈН брoj 

404-68/19-VII набавке добара, набавке и уградње опреме за реализацију пројекта 

„Успостављање система видео надзора за кажњaвање саобраћајних прекршаја у граду 

Краљеву“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца и то: 

- за понуђача: услове из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. Закона о јавним набавкама; 

- за подизвођача:  услове из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. Закона о јавним 

набавкама; 

- за члана групе понуђача: услове из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. Закона о 

јавним набавкама; 

- за физичка лица: услове из члана 75. став 1. тачка 2. и тачка 4. Закона о јавним набавкама 

 

 
 

 

    ДАТУМ:                                                                                            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

     ________________              М.П.    

                              ________________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Испуњеност обавезних из члана 75. ЗЈН понуђач може доказати попуњавањем ове Изјаве 

уместо достављања прописаних доказа из прилога 4. ове конкурсне документације. 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за 

подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.  

Образац по потреби копирати у потребном броју примерака. 
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ПРИЛОГ 12. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 86/15), 

понуђач ____________________________________________________________________________ 

из ______________________ даје 

 

 

 
 

И З Ј А В У 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 

своје понуде у у отвореном поступку јавне набавке, ЈН брoj 404-68/19-VII, набавка добара, 

набавке и уградње опреме за реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора за 

кажњaвање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе 

града Краљева, поштовао у потпуности све обавезе прописане чланом 75. став 2. Закона о јавним 

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

условима рада и заштити животне средине, као и да немам изречену забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде у овој јавној набавци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Датум:                                              М.П.                                          Потпис овлашћеног лица 

 ___________               ______________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за 

подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим 

ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике у 

заједничкој понуди. 

Образац по потреби копирати у потребном броју примерака 
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ПРИЛОГ 13.   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

Понуђач _________________________________________________________________________ 

у отвореном поступку јавне набавке ЈН брoj 404-68/19-VII набавка добара, набавке и уградње 

опреме за реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњaвање 

саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града 

Краљева је испоручио и уградио следећу опрему за евиденцију саобраћајних прекршаја и 

опрему за мониторинг центар и која се тренутно користе код следећих референтних 

наручиоца: 

 

Р. бр. 
Назив и седиште 

наручиоца 
Назив добара Датум испоруке 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   

 

 

 

 

      Датум:                                                          М.П.                           Потпис овлашћеног лица 

______________________                                                                     ________________________ 
 

  

НАПОМЕНА:  

Понуђач попуњава потписује и оверава ову Референтну листу као доказ испуњености 

додатног услова – траженог неопходног пословног капацитета.  

Уз ову референтну листу понуђач доставља као доказ и фотокопије уговора или потписане 

и оверене потврде наручиоца код којих је испоручио добра из референтне листе (модел 

Потврде у Прилогу 14. Конкурсне документације) 
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ПРИЛОГ 14.   МОДЕЛ ПОТВРДЕ 

 

 

 
Назив референтног наручиоца __________________________________________________ 

Седиште ____________________________________________________________________ 

Улица и број _________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________ 

Матични број ________________________________________________________________ 

ПИБ ________________________________________________________________________ 

 

 

 

П О Т В Р Д А 

 

којом потврђујемо да је ___________________________________________ у _______. години  

                                                                   (назив понуђача) 

 

испоручио и уградио _______________________________________________________________ 

                                   (назив добара-опреме) 

 

 

Потврда се издаје на захтев _________________________________________________ ради  

(назив понуђача) 

 

учешћа у отвореном поступку јавне набавке, ЈН брoj 404-68/19-VII набавке добара, набавке и 

уградње опреме за реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњaвање 

саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева 

и у друге сврхе се не може користити. 

 

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује:  

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                      М.П.                                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                                      РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

__________________                                                                       ______________________ 
 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац се по потреби може копирати у довољном броју примерака.  

 

 

 

 

 

 

 

 


