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ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР И КОНТРОЛУ ПРИСТУПА 
 (ознака из Општег речника набавки: 32323500 – систем за видео надзор), 

обликована у две партије и то: 
                    Партија 1: опрема за видео надзор 

             Партија 2:  контрола приступа (систем контроле радног времена) 
 

ЈНМВ бр. 32/15   
 
 

 

Датум и време 

Рок за објављивање позива за 
подношење понуда и конкурсне 
документације на Порталу јавних набавки  

23.09.2015. год. 

Рок за подношење понуде 01.10.2015. год. до 12:00 часова 

Отварање понуда 

01.10.2015. год. у 12:15 часова  
ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 

Служба набавке и маркетинга  
канцеларија бр. 117 

Конкурсну документацију је сачинила 
Комисија у саставу: 

Александар Фара, службеник за јавне набавке, 
члан, 

Жељко Јелкић  стручно лице, члан и 
Драгица Радуловић, службеник за јавне набавке,  

члан 
 

 
 

 
 
 
 
 

Септембар  2015. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 32/15  деловодни 
број 10/1624-1 од 22.09.2015. године  и Решења о именовању комисије за јавну набавку мале 
вредности бр. 32/15, деловодни број 10/1624-2 од 22.09.2015. године,  припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности 

 
ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР И КОНТРОЛУ ПРИСТУПА ЈНМВ бр. 32/15   

 
 (ознака из Општег речника набавки: 32323500 – систем за видео надзор),  

обликована у две партије и то: 
                                           Партија 1: опрема за видео надзор 

                                 Партија 2: контрола приступа (систем контроле радног времена) 
 
Конкурсна документација садржи: 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 
II Подаци о предмету јавне набавке 

           III 
 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 
V Образац понуде 
 

VI 
 

 

Техничка спецификација - врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, 
рок  испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

VII Образац  изјаве  понуђача и подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. 
Закона у поступку јавне набавке мале вредности 

VIII Модел уговора 
IX Образац изјаве о независној понуди 
X Образац изјаве  понуђача да је поштовао све обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине   

XI Образац изјаве понуђача да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде  

XII Образац трошкова припреме понуде 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „Грејање“ Панчево  
Адреса: 26000 Панчево, Цара Душана 7  
Интернет страница: www.grejanje-pancevo.co.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне  набавке  број  ЈНМВ бр. 32/15 - Опрема за видео надзор и контролу 
приступа (ознака из Општег речника набавки: 32323500 – систем за видео надзор), обликована 
у две партије и то: 
Партија 1: опрема за видео надзор 
Партија 2: контрола приступа (систем контроле радног времена). 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Александар Фара - руководилац  Службе набавке и маркетинга. Е - mail адреса 
sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне  набавке  број  32/15 - Опрема за видео надзор и контролу приступа (ознака 
из Општег речника набавки: 32323500 – систем за видео надзор), обликована у две партије и 
то: 
Партија 1: опрема за видео надзор 
Партија 2: контрола приступа (систем контроле радног времена). 
 
Понуђач  може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда мора да обухвати најмање 
једну целокупну партију. 
Понуђач  је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само 
на одређену партију. 
У случају да понуђач поднесе понуду за  више  партија, она мора бити поднета тако да се може 
оцењивати за сваку партију посебно. 

 
 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛ. 75. И 
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности има 
понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

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

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона, за сваку  партију  и то:  

4)  да има следећи Финансијски капацитет – да је  имао укупне приходе  за три   
године (2011, 2012 и 2013.) у висини од најмање: за Партију 1: 2.000.000 динара, 
а за Партију 2: 2.000.000 динара.  

5) Да располаже неопходним пословним капацитетом (да је у предходне 3 године- 
2012, 2013 и 2014. - имао укупне приходе од добара које су предмет ове јавне 
набавке  у висини  у висини од најмање. за Партију 1: 2.000.000 динара, а за 
Партију 2: 2.000.000 динара.   

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона  

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује достављањем изјаве,   којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке мале 
вредности  из члана 75 и 76 ЗЈН и поседује следеће доказе: 
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• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

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

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем изјаве којом понуђач потврђује да испуњава и додатне услове: 
 

5) Финансијски  капацитет – Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје 
АПР за 2011, 2012 и 2013. годину 
6) пословни капацитет – Доказ: Листа референци и потврде за испоручена добра које 
су предмет јавне набавке у предходне 3 године- 2012, 2013 и 2014. годину. 

 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе  поседује 
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
поседује доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу и у ком проценту укупне вредности јавне набавке, а који не може бити већи од 50% 
као и  део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.    
 
 

IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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Понуду доставити на адресу:ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7, 26000 Панчево са 
назнаком:  

Понуда за јавну набавку добара 
 

Опрема за видео надзор и контролу приступа 
ЈНМВ 32/15 - Партија 1 или Партија 2.     

(заокружити број партије)  
НЕ ОТВАРАТИ 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.10.2015. 
године до 12 часова.  
Отварање понуда ће се обавити дана 01.10.2015. године у  12:15 часова, у Панчеву, Цара 
Душана 7, у канцеларији Службе набавке.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 

1. Потписан и печатом оверен образац понуде 
2. Потписан и печатом оверен образац техничке спецификације 
3. Потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 

75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности 
4. Потписан и печатом оверен модел уговора  
5. Потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди,  
6. Потписан и печатом оверен образац изјаве да је поштовао све обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине  

7. Потписан и печатом оверен образац изјаве да нема забрану обављања  
делатности која је на снази у време подношенња понуде, а 

 
8. достављање образца изјаве о трошковима припремања понуде није обавезно. 

 
3. ПАРТИЈЕ 
Ова набавка - Опрема за видео надзор и контролу приступа (ознака из Општег речника 
набавки: 32323500 – систем за видео надзор), 32/15  обликована је у две партије и то: 
Партија 1: опрема за видео надзор 
Партија 2: контрола приступа (систем контроле радног времена). 
 
Понуђач  може да поднесе понуду за једну или две партије. Понуда мора да обухвати најмање 
једну целокупну партију. 
Понуђач  је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само 
на одређену партију. 
У случају да понуђач поднесе понуду за  више партија, она мора бити поднета тако да се може 
оцењивати за сваку партију посебно. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара 
Душана 7,  са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку добара – Опрема за видео надзор и контролу приступа  32/15  
Партија 1 или Партија 2. - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Опрема за видео надзор и контролу приступа  32/15  
Партија 1 или Партија 2. - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Опрема за видео надзор и контролу приступа  32/15  
Партија 1 или Партија 2.  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Опрема за видео надзор и контролу 
приступа  32/15  Партија 1 или Партија 2. - НЕ ОТВАРАТИ” . 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву подизвођача  о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VII). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

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

 
Група понуђача је дужна да поседује све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља VII). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања за обе партије. 
Плаћање се врши на текући рачун понуђача, у року од 45 дана од дана пријема рачуна, а  на 
основу документа којим је потврђена испорука добара. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке добара 
Рок испоруке: 
за Партију 1- 15 дана од позива Наручиоца, сукцесивно и 
за Партију 2 - 15 дана од позива Наручиоца. 
 
Место испоруке добара: на адресу Наручиоца – Панчево, Цара Душана 7.  
 
9.3. Захтев у погледу гаранције за опрему: 
Гарантни рок за опрему и резервне делове је 24 месеца од дана уградње опреме. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока 
важења понуде на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати, осим на основу на обостране писмене сагланости за 
индекс портошачких цена.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца- ЈКП „Грејање“ 
Панчево, Цара Душана 7, електронске поште на e-mail sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ;  број 
факса: 013/ 351-270; тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ  32/15”. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
15. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  
Понуђач не захтева средства обезбеђења плаћања. 
  
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
17. РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда која је првопристигла. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине.   
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца - ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7, или путем електронске поште на e-mail 
sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs ;  број факса: 013/ 351-270. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим у поступку јавне набавке 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 32/15   9/ 41 
 

Панчево 26000, Цара Душана 7,   мат.бр. 08488754;  ПИБ 101050607;    тел. 013/315-400;      факс 013/334-
695; e-mail: office@grejanje-pancevo.co.rs;  www.grejanje-pancevo.co.rs 

 

мале вредности ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 
63.- став 2.  ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 
за подношење понуда, а након  истека рока из става 3, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
  
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума  и одлуке 
о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке 
мале вредности је  пет дана од дана објављивања одлуке  на Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног  захтева. 
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева  
за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије (прималац)  број: 840-
30678845-06, уплати таксу од 60.000,00 динара, шифра плаћања: 153 или 253; сврха: ЗЗП, 
назив наручиоца или ознака јавне набавке; у  позиву на број уписује се:  број или ознака јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу 
избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл; 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У 
случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - ЈНМВ 32/15, 
Партија 1 – опрема за видео надзор. 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  ЈНМВ 32/15, Партија 1 – опрема за  видео надзор. 
Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
рок испоруке добара и место испоруке  Рок испоруке добара је 15 дана од позива 

Наручиоца, сукцесивно 
Место испоруке: На адресу Наручиоца, Цара 
Душана 7 

Начин и рок  плаћања Плаћање се врши на текући рачун понуђача, у року 
од 45 дана од дана пријема рачуна, а  на основу 
документа којим је потврђена испорука добара. 

Гаранција за опрему и резервне делове 24 месеца од дана уградње опреме 
Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда 
 
              Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
3) 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 
 
 

Датум                         Понуђач 
________________________                            М. П.                    ______________________ 
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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
                 Датум                         Понуђач     
________________________                            М. П.                    _____________________ 
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VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ  1 – опрема за видео надзор 

 

Ред. 
број Opis 

Јед. 
мере Кол. 

Јед.цена 
без  

ПДВ-а 

Укупно  
без  

ПДВ-а 

1. 

 Spoljna/unutrašnja IP kamera  sa integrisanim 

software-om kao MOBOTIX S 15 - Sec - D25N51 ili 

ekvivalentna kom 1 

  

  tehnički opis       

  

MOBOTIX S 15 - SEC - D25N51 , Inteligentna Spoljna IP 
kamera sa dva nezavisno usmeriva sočiva na kablu, sočiva 
82°/42° Color B/W , 5 MPx, -30°/+50°C, 30 fps MEGA/ HD, 
Osetljivost 0,013 lux t 1/1s Color 0,0025  lux t 1/1s B/W, POE, 
Interni DVR 4 GB (do 64 GB), Uključen software za alarme i 
snimanje, Snimanje na NAS, Portovi: Eth, USB, MxBUS, 
ugrađeni zvučnik/mikrofon, VoIP, Digital Pan/Tilt/Zoom 
(dostupna u beloj/crnoj boji kućišta), Brojanje događaja, 
HeatMap Analitika u kameri     

  

  1.      Najmanje 20 fps 1 Mpx       

  2.      Rezolucija 5.1 Megapixela(color)        

  

3.      Da je otporna na sve vremenske uslove (IP65), da 

radi na temperaturi  od -30°C do +50°C, bez spoljnog 

kućišta, bez ventilatora i grejača, kamera se isporučuje sa 

kitom za montažu na ugao/zid     

  

  4.      Da se napaja se preko Ethernet kabla (PoE)       

  

5.      Da ima integrisan dvosmerni audio (mikrofon i 

zvučnik)     

  

  

6.      Da podržava Micro SD kartice do 64GB (interno 

snimanje)     

  

  

7.      Da ima mogućnost snimanje na USB , NAS ili 

direktno na PC bez dodatnog softvera       

  

  8.      Da ima digitalni pan/tilt/zoom 8x       

  

9.  Da ima dva nezavisno usmeriva sočiva na kablu 2m, 

sočiva od 82°/42° Kolor B/W     

  

  10.  Da ima video kompresiju MxPEG       

  

11.  Da ima ugrađenu IP telefoniju (VoIP klijent , SIP 

server)     

  

  

12.  Da ima integrisanie senzore temperature, buke, 

svetlosti, pokreta     

  

  

13.  Da ima mogućnost pokretanja snimanja preko 

predefinisanih dogadjaja (temperatura, virtuelna ograda, 

osvetljenje, zvuk, temperatura, itd.)     

  

  

14.   Da Software za nagledanje i konfiguraciju kamera 

nema ograničenja u proširenju broja kamera, bez sistema 

licenci     

  

  15.   Budući upgrade softvera kamere besplatan     
  

  
16.   Brojanje događaja, analitika kretanja objekata pred 

kamerom     
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2. 

Spoljna/unutrašnja IP kamera  sa integrisanim 

software-om kao MOBOTIX Q 25 ili ekvivalentna kom 1 

  

  tehnički opis     
  

  

MOBOTIX MX-Q25-SEC, Inteligentna Spoljna IP kolor kamera 
sa Hemispheric 360° sočivom , 6 MPx, -30°/+60°C, 30 fps 6 
Mega, Osetljivost 0,05 lux t 1/1s, POE, Interni DVR 4 GB (do 64 
GB), Uključen software za alarme i snimanje, Snimanje na 
NAS, Portovi: Eth, USB, MxBUS, ugrađeni zvučnik/mikrofon, 
VoIP, Digital Pan/Tilt/Zoom (dostupna u beloj/crnoj boji kućišta), 
Brojanje događaja, HeatMap Analitika u kameri     

  

  1.      Najmanje 20 fps 1 Mpx     
  

  2.      Rezolucija 5.1 Megapixela(color)      
  

  

3.      Da je otporna na sve vremenske uslove (IP65), da 

radi na temperaturi  od -30°C do +50°C, bez spoljnog 

kućišta, bez ventilatora i grejača, kamera se isporučuje sa 

kitom za montažu na ugao/zid     

  

  4.      Da se napaja se preko Ethernet kabla (PoE)     
  

  

5.      Da ima integrisan dvosmerni audio (mikrofon i 

zvučnik)     

  

  

6.      Da podržava Micro SD kartice do 64GB (interno 

snimanje)     

  

  

7.      Da ima mogućnost snimanje na USB , NAS ili 

direktno na PC bez dodatnog softvera       

  

  8.      Da ima digitalni pan/tilt/zoom 8x     
  

  9.  Da ima sočivo od 180° kolor, ugradnja na zid 10°     

  

  10.  Da ima video kompresiju MxPEG     
  

  

11.  Da ima ugrađenu IP telefoniju (VoIP klijent , SIP 

server)     

  

  

12.  Da ima integrisanie senzore temperature, buke, 

svetlosti, pokreta     

  

  

13.  Da ima mogućnost pokretanja snimanja preko 

predefinisanih dogadjaja (temperatura, virtuelna ograda, 

osvetljenje, zvuk, temperatura, itd.)     

  

  

14.   Da Software za nagledanje i konfiguraciju kamera 

nema ograničenja u proširenju broja kamera, bez sistema 

licenci     

  

  15.   Budući upgrade softvera kamere besplatan     

  

  
16.   Brojanje događaja, analitika kretanja objekata pred 

kamerom     

  

3. 

Unutrašnja IP kamera  sa integrisanim software-om 

kao MOBOTIX P 25 ili ekvivalentna kom 2 
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  tehnički opis     
  

  

MOBOTIX MX P 25 night, Inteligentna Unutrašnja IP kolor/ BW 
kamera sa jednim sočivom, sočivo od 15° do 180°, 6 MPx, -
30°/+50°C, 30 fps MEGA/ HD, Osetljivost 0,001 lux t 1/1s Color 
B/W, POE, Interni DVR 4 GB (do 64 GB), Uključen software za 
alarme i snimanje, Snimanje na NAS, Portovi: Eth, USB, 
MxBUS, ugrađeni zvučnik/mikrofon, VoIP, Digital Pan/Tilt/Zoom 
(dostupna u beloj/crnoj boji kućišta), Brojanje događaja, 
HeatMap Analitika u kameri     

  

  1.      Najmanje 20 fps 1 Mpx     
  

  2.      Rezolucija 6 Megapixela(color B/W)        

  

3.      Da je otporna na sve vremenske uslove , da radi na 

temperaturi  od -30°C do +50°C, bez spoljnog kućišta, bez 

ventilatora i grejača, kamera se isporučuje sa kitom za 

montažu na zid/ plafon     

  

  4.      Da se napaja se preko Ethernet kabla (PoE)       

  

5.      Da ima integrisan dvosmerni audio (mikrofon i 

zvučnik)     

  

  

6.      Da podržava Micro SD kartice do 64GB (interno 

snimanje)     

  

  

7.      Da ima mogućnost snimanje na USB , NAS ili 

direktno na PC bez dodatnog softvera       

  

  8.      Da ima digitalni pan/tilt/zoom 8x     
  

  9.  Da ima sočivo od 180° kolor B/W     

  

  10.  Da ima video kompresiju MxPEG       

  

11.  Da ima ugrađenu IP telefoniju (VoIP klijent , SIP 

server)     

  

  

12.  Da ima integrisanie senzore temperature, buke, 

svetlosti, pokreta     

  

  

13.  Da ima mogućnost pokretanja snimanja preko 

predefinisanih dogadjaja (temperatura, virtuelna ograda, 

osvetljenje, zvuk, temperatura, itd.)     

  

  

14.   Da Software za nagledanje i konfiguraciju kamera 

nema ograničenja u proširenju broja kamera, bez sistema 

licenci     

  

  15.   Budući upgrade softvera kamere besplatan       

  
16.   Brojanje događaja, analitika kretanja objekata pred 

kamerom     

  

4. 

 Spoljna/unutrašnja IP kamera sa integrisanim 

software-om kao MOBOTIX MX - M25M - SEC - D25 ili 

ekvivalentna kom 1 

  

  tehnički opis       
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MOBOTIX MX - M25M - SEC - D25, Inteligentna Spoljna IP 
kolor kamera sa jednim sočivom, sočivo od 82°, 5 MPx, -
30°/+50°C, 30 fps MEGA/ HD, Osetljivost 0,013 lux t 1/1s Color, 
POE, Interni DVR 4 GB (do 64 GB), Uključen software za 
alarme i snimanje, Snimanje na NAS, Portovi: Eth, USB, 
MxBUS, ugrađeni zvučnik/mikrofon, VoIP, Digital Pan/Tilt/Zoom 
(dostupna u beloj/crnoj boji kućišta), Brojanje događaja, 
HeatMap Analitika u kameri     

  

  1.      Najmanje 20 fps 1 Mpx     
  

  2.      Rezolucija 5.1 Megapixela(color)        

  

3.      Da je otporna na sve vremenske uslove (IP65), da 

radi na temperaturi  od -30°C do +50°C, bez spoljnog 

kućišta, bez ventilatora i grejača, kamera se isporučuje sa 

kitom za montažu na ugao/zid     

  

  4.      Da se napaja se preko Ethernet kabla (PoE)     

  

  

5.      Da ima integrisan dvosmerni audio (mikrofon i 

zvučnik)     

  

  

6.      Da podržava Micro SD kartice do 64GB (interno 

snimanje)     

  

  

7.      Da ima mogućnost snimanje na USB , NAS ili 

direktno na PC bez dodatnog softvera       

  

  8.      Da ima digitalni pan/tilt/zoom 8x       

  9.  Da ima sočivo od 82°  B/W     

  

  10.  Da ima video kompresiju MxPEG       

  

11.  Da ima ugrađenu IP telefoniju (VoIP klijent , SIP 

server)     

  

  

12.  Da ima integrisanie senzore temperature, buke, 

svetlosti, pokreta     

  

  

13.  Da ima mogućnost pokretanja snimanja preko 

predefinisanih dogadjaja (temperatura, virtuelna ograda, 

osvetljenje, zvuk, temperatura, itd.)     

  

  

14.   Da Software za nagledanje i konfiguraciju kamera 

nema ograničenja u proširenju broja kamera, bez sistema 

licenci     

  

  15.   Budući upgrade softvera kamere besplatan     
  

  
16.   Brojanje događaja, analitika kretanja objekata pred 

kamerom     

  

5. Skladište podataka kao Buffalo kom 1   

  

Link Station 420 2 TB High speed LS 420D0202 - EU ili 

ekvivalentan     
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6. NETGEAR PROSAFE 16- PORT 10/100/1000                                              
GIGABIT SWITCH WITH 8 - PORT POE Smart Switch with 2 
Gigabit SFP Full-featured 8 port Gigabit Smart switch with PoE 
on all ports, but 46W maximum capacity. Four 802.3ad Link 
Aggregated Groups ( LAG ), 802.1x / RADIUS/TACACS+ 
autentication, Spanning Tree support, VoIP- specific features, 
No fan, Jumbo Frame support 

kom  1   

7. Nosač za senzor za  kameru kao Mobotix S 15 ili 
ekvivalentan 

kom  2   

8. Konfiguracija NAS i  software-a i puštanje u rad (software 
uključen u cenu kamera) 

kom  1   

9. 
Eksterni zvu čnik koji se direkno povezuje sa S15 kamerom preko 
dvožilnog kabla. Zvu čnik integrisan u nosa ču u beloj i mat hrom 
boji. Pogodan za montažu na plafon ili zid, unutraš nja montaža. 
Mogu ćnost nivelacije unutrašnjeg nosa ča za 20°.  

kom  1   

 
                                                                                                                    УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

                                                                                                                             
ПДВ: 

 

                                                   УКУПНО СА ПДВ-ом:  
 
 
Напомена: Oprema i kamere moraju biti kompatibilne sa posto jećim sistemom video nadzora, 
u pitanju je Mobotix Mx Control Centar software (so ftware uklju čen u cenu kamera i opreme) 
 
 
 
Критеријум је «најнижа понуђена цена» уз прописане једнаке следеће услове: 
 
Рок за испоруку добара је 15 дана од позива Наручиоца, сукцесивно                                
Место испоруке: На адресу Наручиоца,у Панчеву, Цара душана 7                                                
                                                                                                             Потврдите са „да“                                                          
                                                                                                               у колони десно                                                                                    

 

Начин и рок плаћања:  на рачун понуђача  у року од 45 дана од дана пријема рачуна, 
а на основу документа којим се потврђује испорука добара.    
                                                                                                               Потврдите са „да“      
                                                                                                                    у колони десно 
                                                                                                                   

 

Гаранција за опрему и резервне делове:  24 месеца од дана уградње опреме. 
                                                                                                               Потврдите са „да“      
                                                                                                                    у колони десно 
                                                                                                                   

 

 
 
 

Место:     Потпис овлашћеног лица: 

Датум: 
  

М.П.    
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VII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПАРТИЈУ 1. – ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР 
 

Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа,односно да је уписан у 
оговарајући регистар (Члан 75.став 1. 
тачка 1.Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистра, односно изводи из 
регистра надлежног Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра 

2. 

Да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело против 
примања и давања мита и кривично 
дело превара (Члан 75.став 1.тачка 2. 
Закона о јавним 
набавкама) 

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

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) 

Доказ: 
Уверења (потврде) Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основну изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије и 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне 
самоуправе  или  
3. потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда,  
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Додатни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

4. 

Финансијски капацитет – да је  
имао укупне приходе  за три 
године (2011, 2012 и 2013.) у 
висини од најмање 2.000.000 
динара 

Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР за 
2011, 2012 и 2013. годину 

5. 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом (да је у 
предходне 3 године- 2012,2013 и 
2014. - имао укупне приходе од 
испоруке добара која су предмет 
ове јавне набавке  у висини  у 
висини од најмање 2.000.000  дин.) 

Листа референци и потврде за испоручена добра које су 
предмет јавне набавке у предходне 3 године - 2012, 2013 и 
2014. годину 

 
ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОНУЂАЧ 
НЕ МОРА ДОСТАВЉАТИ ВЕЋ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН МОЖЕ ДА 
ДОКАЖЕ ПОТПИСИВАЊЕМ  ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈА СЛЕДИ. 
 
_______________________ 
(пословно име понуђача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
Којом изјављујем, под пуном материјалном и кривичном и одговорношћу, да испуњавамо 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
    
 
 
 

Место и датум:  Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

 М.П.  
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_________________________ 
(пословно име подизвођача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
     
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга – ЈНМВ 32/15 ПАРТИЈА 1- опрема за видео 
надзор,   испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

 
Место:________________                                                            Овлашћено лице подизвођача: 
 
Датум:________________                         М.П.                                _____________________                                                        
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                                                                                                 VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 
 

                                                                   
 
Број: 6/  
Панчево,       .2015. година     

 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР 
 

Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7,ПИБ: 101050607,  
матични број: 08488754, број рачуна: 160-10373-94, назив банке: BANCA INTESA, телефон: 
013/315-400; телефакс: 013/351-270, кога заступа в.д. директора Сандра Божић (у даљем 
тексту: Купац) 
и 
_________________________________________________ са седиштем у___________________ 
 
 адреса______________________________, ПИБ:_____________матични број:______________ 

број рачуна:____________________________ назив банке:______________________________, 

телефон:_______________телефакс:_______________ E-mail:___________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Продавац). 

Основ уговора: ЈНМВ број: 32/15 - Партија 1 
Број и датум одлуке о додели уговора:______________________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од_______________________ 
 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је куповина  опреме за видео надзор након спроведеног 

поступка јавне набавке мале вредности  бр. 32/15 – Партија 1, а у свему у складу са 
спецификацијом добара из конкурсне документације Купца, као понудом Продавца, које су 
саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

Укупна уговорена вредност набавке добара  из чл. 1 овог Уговора, за период  важења 
овог Уговора је ______________динара, без урачунатог  ПДВ-а, ПДВ у износу од _____________ 
динара, а са урачунатим ПДВ-ом је _______________ динара.  

                                                           
Члан 3. 

 Продавац се обавезује да испоручује добра у року од 15 дана од позива Купца, 
сукцесивно. Испорука добара  ће се вршити на адресу Купца – у Панчеву, Цара Душана 7. 
   
 

Члан 4. 
Купац  се обавезује да плаћање врши на рачун Продавца, у року од 45 дана од дана 

пријема рачуна Продавца, а  на основу документа којим се потврђује да су добра испоручена. 
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                                                                 Члан 5. 

Продавац даје гаранцију на понуђену опрему и резервне делове 24 месеца од уградње 
опреме. 

      Члан 6. 
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком 

од 30 дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  
прихваћених обавеза до дана раскида Уговора. 

                                                                  Члан 7. 

Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 месеци, почев од дана 
потписивања Уговора. 

                                                                  Члан 8. 

Купац може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета уговора 
максимално до 5% од укупне вредности уговора, ако за то постоји потреба. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене 
сагласности за индекс  потрошачких цена.                        

                                                                  Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране 
наручиоца задужује руководилац Службе набавке и маркетинга и руководилац производње и 
одржавања.  

                                                                  Члан 10. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 

другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

                                                                    

                                                                  Члан 11. 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог 
Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, 
а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  

                                                                   

                                                                   Члан 12. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 

 

ПРОДАВАЦ                                                
  

 

              КУПАЦ 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности – набавка добара - бр. 32/15 – Партија 1  -  опрема за видео 
надзор, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

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

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
 

Понуђач:________________________ 
 
Седиште:________________________ 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара - бр. 32/15 – Партија 1  -  опрема за видео надзор - поднео поштујући  
све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине   

 
 

 
 

 
 

    
Место и датум:  М.П.  Потпис овлашћеног лица 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ 
НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Понуђач:________________________ 
 
Седиште:________________________ 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да подносим понуду у 
поступку јавне набавке добара - бр. 32/15 – Партија 1  -  опрема за видео надзор – јер 
немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

 
 

 
 

    
Место и датум:  М.П.  Потпис овлашћеног лица 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 
сукцесивну набавку добара - бр. 32/15 – Партија 1  -  опрема за видео надзор, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица 
понуђача 
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ЈНМВ 32/15 
 

 
 
 

ПАРТИЈА 2 – КОНТРОЛА ПРИСТУПА (СИСТЕМ КОНТРОЛЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА) 
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - ЈНМВ 32/15, 
Партија 2 – контрола приступа (систем контроле радног времена) 

 
2) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  ЈНМВ 32/15, Партија 2 – контрола приступа (систем 
контроле радног времена) 
Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
рок испоруке добара и место испоруке  Рок испоруке добара је 15 дана од позива 

Наручиоца 
Место испоруке: На адресу Наручиоца – у Панчеву, 
Цара Душана 7 

Рок и начин плаћања Плаћање се врши на текући рачун понуђача, у року 
од 45 дана од дана пријема  рачуна, а  на основу 
документа којим је потврђена испорука добара.  

Гаранција за опрему и резервне делове 24 месеца од дана уградње опреме 
Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда 
 
              Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
3) 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 
 
 

Датум                         Понуђач 
________________________                            М. П.                    ______________________ 
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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
1) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
                 Датум                         Понуђач     
________________________                            М. П.                    _____________________ 
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VI  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ  2 – контрола приступа (систем контроле радног 
времена) 

 
 

           
Ред. 
Бр. 

ОПИС 
 

Јед. 
мере 

Кол. Јед. 
Цена без 
ПДВ-а 

Укупно 
без ПДВ-

а 

1.. 
Sistem za kontrolu radnog vremena Koridor 305RF sa 
licencom Observer report/Observer doorway/ Observer  
gateway 

kom  1   

  
1.      Kontrola pristupa:  

      

  a)      Čitač kartice sa sledećim karakteristikama:       

  �  Čitanje i upis u bezkontaktne smart kartice 13,56 MHz       

  �  Svetlosna i zvučna indikacija očitavanja       
  �  Spoljna montaža       

  �  Baterijska autonomija       

  �  Prenos podataka o očitavanju       

  �  Zaštićen digitalni signal kao komanda za otvaranje sa 
spoljne strane vrata (digitalna komunikacija između 
spoljne i unutrašnje jedinice) 

      

  �  Bežični  prenos podataka       
  b)      Funkcionalnost režima kontrole pristupa:       

  �  Autentifikacija pristupa lokalno, bez provere u 
udaljenoj bazi 

      

  �  Programiranje kartica za autentifikaciju i dozvolu 
prolaza: 

      

  •         U zadatim vremenskim inervalima od do hh:mm, 
dani u nedelji 

      

  •         Programiranje čitača za interval u kome nije 
potrebna autentifikacija (hh:mm, dani u nedelji) 

      

  •         Daljinsko isključivanje iz sistema izgubljenih  
kartica ili kartca kojima je zabranjen pristup po bilo 
kom osnovu 

      

  c)      Karakteristike ID kartica:       

  
�  bezkontakte ID kartice MIFARE 1 K 13,56 MHz       

  �  štampa       

  �  pun kolor minimalne rezolucije 300 dpi       

  d)     Karakteristike TERMINALA za čitanje kartica i 
prenos podataka: 

      

  �  čitanje i upis u bezkontaktne smart kartice 13,56 MHz        

  
�  glasovna potvrda funkcije očitavanja       

  
�  jasan prikaz na grafičkom displeju funkcije očitavanja       

  �  žična i bežična komunikacija sa spoljnim čitačima       

  �  električna kontrola vrata (otvaranje)       

  �  baterijska autonomija       
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  �  registrovanje očitavanja bez odabira tipa očitavanja na 
uređaju funkcijskim tasterom (ulaz, izlaz, službeni izlaz, 
pauza) 

      

  �  prenos podataka bežičnim putem       

  e)      Server sa sledećim karakteristikama:       

  Server treba da sadrži programe kojima naručilac 
pristupa internet konekcijom i to: 

      

  �  Administratorski korisnički nalozi - Pristup mora biti 
autorizovan korisničkim imenom i lozinkom koju 
administrator sistema po implementaciji generiše kao 
korisnički nalog u neograničenom broju. Korisnički 
nalozi moraju imati funkciju ograničavanja pristupa po 
sledećem principu: 

      

  -          segmenti (grupe podataka kojima mogu pristupiti)       
  -          funkcijska restrikcija (koje funkcije programa mogu 

izvršavati) - server mora posedovati log u kome su 
zabeležene aktivnosti korisničkih naloga koji su se 
logovali (vreme, datum i akcije koje su izvršene) 

      

  2.      Program baza podataka  zaposlenih        
  a)      Program baze podataka zaposlenih treba da sadrži 

sledeće podatke: 
      

  
�  personalne podatke        

  �  podatke za koeficijent obračuna izmerenih vrednosti 
(radni sati, aktivnosti) 

      

  �  podatke o aktiviranim opcijama u drugim programima 
sistema 

      

  �  podatke o karticama za zaposlene       

  
3.      Evidencija i obračun prisustva zaposlenih 

      

  Prisustvo i obračun zaposlenih postiže se očitavanjem 
kartica na unutrašnjim terminalima ili spoljnim 
terminalima 

      

  �  registrovanje očitavanja bez odabira tipa očitavanja na 
uređaju funkcijskim tasterom (ulaz, izlaz, službeni izlaz, 
pauza). 

      

              Uređaji moraju upisivati ulaz ili izlaz u karticu 
prilikom registracije automatski, bez pritiska bilo 
kakvog funkcijskog tastera, što znači da prilikom    
registracije karticom, uređaj čita stanje upisano u 
karticu, briše upisano stanje     u kartici i upisuje novo 
suprotno izbrisanom, ciklično (ulaz/izlaz). Karakter       
registracije po ostalim parametrima (pauza, službeni 
izlaz i ostalo) klasifikuje prema unapred ili naknadnim 
podešavanjima u sistemu (programu na serveru). 

      

  �  izrada plana prisutnosti podrazumeva postavljanje 
kalendara prisutnosti po danima u mesecu i po 
vremenskim intervalima u toku dana. Potrebno je 
obezbediti mogućnost obračuna i kalkulaciju naplate po 
kategorisanim prisustvima koji mogu biti različiti po 
danima i intervalima u toku dana. 
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  �  izveštaji u elektronskoj i štampanoj formi u formatu 
pogodnom za dalju obradu (XML, exell, PDF) 

      

2. 
Gateway 305RF, za kontrolu pristupa 

kom  4   

3. RF ID Kartica kom  150   
4. Observer Server sa monitorom 19" kom  1   
5. Kao MOBOTIX P25 sa IO modulom ili ekvivalentna kom  1   

  
4. IP Kamera: 

      

  
Kompatibilna sa postojećim sistemom video nadzora u  JKP 

“Grejanje” Pančevo 

      

  
Kompatibilnost sa sistemom za kontrolu radnog vremena 

      

  
Rezolucija 6 MPx, kolor 

      

  
Temperaturni opseg 0-40 stepeni C 

      

  
Kompresija MxPEG 

      

  
Ugradjena memorija 4 GB 

      

  
Funkcionalnost brojanja ljudi 

      

  
HeatMap funkcionalnost 

      

  
Raspoloživost sočiva od 15 do 180 stepeni 

      

  Registracija aktivnosti sa slanjem pozivnog alarma na VoIP 

telefon 

      

  
Signalni modul sa dva ulazna I dva izlazna signala 

      

  
Portovi: Ethernet 10/100, MxBUX, Mini USB 

      

  
Osetljivost: 0,005 Lux-a 

      

  
Potrošnja: 4W 

      

6. Elektromagnetna brava kom  3   
7. Hardware-ski taster kom  1   
8. Ugradnja i obuka  kom  1   

                                                                                                                 УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

ПДВ:  

                                               УКУПНО СА ПДВ-ом:  
Napomena: Oprema i kamere moraju biti kompatibilne sa postoje ćim sistemom video nadzora, 
u pitanju je Mobotix Mx Control Centar software ( software uključen u cenu kamera i opreme ) 
 
Критеријум је «најнижа понуђена цена» уз прописане једнаке следеће услове: 
 
Рок за испоруку добара је 15 дана од позива Наручиоца,  
Место испоруке: На адресу Наручиоца, у Панчеву, Цара Душана 7                                      
                                                                                                            Потврдите са „да“  
                                                                                                                 у колони десно      

 

Начин и рок плаћања: плаћање се врши   на рачун понуђача у  року од 45 дана од 
дана пријема рачуна понуђача, а на основу документа којим се потврђује испорука 
добара.                                                                                                 Потврдите са „да“            
                                                                                                              у колони десно 
                                                                                                                   

 

Гаранцијаза опрему и резервне делове:  24 месеца од дана уградње опреме. 
                                                                                                           Потврдите са „да“            
                                                                                                              у колони десно 
 

 

 
Место:     Потпис овлашћеног лица: 

Датум: 
  

М.П.    
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VII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПАРТИЈУ 2 – контрола приступа (систем контроле радног 

времена) 
 

Обавезни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 75. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

1. 

Да је регистрован код надлежног 
органа,односно да је уписан у 
оговарајући регистар (Члан 75.став 1. 
тачка 1.Закона о јавним набавкама) 

Доказ: 
За правно лице као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистра, односно изводи из 
регистра надлежног Привредног суда 
За предузетника као понуђача: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре односно извод из 
одговарајућег регистра 

2. 

Да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело против 
примања и давања мита и кривично 
дело превара (Члан 75.став 1.тачка 2. 
Закона о јавним 
набавкама) 

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

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) 

Доказ: 
Уверења (потврде) Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основну изворних локалних прихода: 
1.Потврде Пореске управе Републике Србије и 
2.Потврде Пореске управе јединице локалне 
самоуправе  или  
3. потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда,  
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Додатни услови за учешће у поступку 
јавне набавке одређени чланом 76. ЗЈН 

Доказивање  испуњености услова за учешће сагласно 
члану 77. ЗЈН  

4. 

Финансијски капацитет – да је  
имао укупне приходе  за три 
године (2011, 2012 и 2013.) у 
висини од најмање 2.000.000 
динара 

Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје АПР за 
2011, 2012 и 2013. годину 

5. 

Да располаже неопходним 
пословним капацитетом (да је у 
предходне 3 године- 2012, 2013 и 
2014. - имао укупне приходе од 
испоруке добара која су предмет 
ове јавне набавке  у висини  у 
висини од најмање 2.000.000  дин.) 

Листа референци и потврде за испоручена добра које су 
предмет јавне набавке у предходне 3 године - 2012, 2013 и 
2014. годину 

 
ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОНУЂАЧ 
НЕ МОРА ДОСТАВЉАТИ ВЕЋ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН МОЖЕ ДА 
ДОКАЖЕ ПОТПИСИВАЊЕМ  ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈА СЛЕДИ. 
 
_______________________ 
(пословно име понуђача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
Којом изјављујем, под пуном материјалном и кривичном и одговорношћу, да испуњавамо 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
    
 
 
 

Место и датум:  Потпис овлашћеног лица 
понуђача: 

 М.П.  
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_________________________ 
(пословно име подизвођача) 
 
_______________________ 
(седиште) 
 
     
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник подизвођача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга – ЈНМВ 32/15 ПАРТИЈА 2 – контрола приступа 
(систем контроле радног времена)   испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

 
Место:________________                                                            Овлашћено лице подизвођача: 
 
Датум:________________                         М.П.                                _____________________                                                        
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 VIII МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

                                                                   
 
Број: 6/  
Панчево,       .2015. година     

 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА 
 

Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7,ПИБ: 101050607,  
матични број: 08488754, број рачуна: 160-10373-94, назив банке: BANCA INTESA, телефон: 
013/315-400; телефакс: 013/351-270, кога заступа в.д. директора Сандра Божић (у даљем 
тексту: Купац) 
и 
_________________________________________________ са седиштем у___________________ 
 
 адреса______________________________, ПИБ:_____________матични број:______________ 

број рачуна:____________________________ назив банке:______________________________, 

телефон:_______________телефакс:_______________ E-mail:___________________________ 

кога заступа______________________________________________(у даљем тексту: Продавац). 

Основ уговора: ЈНМВ број: 32/15 - Партија 2 контрола приступа (систем контроле радног 
времена) 
Број и датум одлуке о додели уговора:______________________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од_______________________ 
 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је куповина система контроле радног времена након 

спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  бр. 32/15 – Партија 2, а у свему у складу 
са спецификацијом добара из конкурсне документације Купца, као понудом Продавца, које су 
саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

Укупна уговорена вредност набавке добара  из чл. 1 овог Уговора, за период  важења 
овог Уговора је ______________динара, без урачунатог  ПДВ-а, ПДВ у износу од _____________ 
динара, а са урачунатим ПДВ-ом је _______________ динара.  

                                                           
Члан 3. 

 Продавац се обавезује да испоручује добра у року од 15 дана од позива Купца. 
Испорука добара  ће се вршити на адресу Купца, у Панчеву, Цара Душана 7 
   

Члан 4. 
Купац  се обавезује да плаћање врши на рачун Продавца, у року од 45 дана од дана 

пријема рачуна Продавца, а  на основу документа којим се потврђује да су добра испоручена. 
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     Члан 5. 
Продавац даје гаранцију на понуђену опрему 24 месеца од уградње опреме. 

      Члан 6. 
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком 

од 30 дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  
прихваћених обавеза до дана раскида Уговора. 

                                                                  Члан 7. 

Уговор се закључује на одређено време, на период од 12 месеци, почев од дана 
потписивања Уговора. 

                                                                  Члан 8. 

Купац може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета уговора 
максимално до 5% од укупне вредности уговора, ако за то постоји потреба. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене 
сагласности за индекс  потрошачких цена.                        

                                                                  Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране 
наручиоца задужује руководилац Службе набавке и маркетинга и руководилац производње и 
одржавања.  

                                                                  Члан 10. 
Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену 

другој уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

                                                                   Члан 11. 

На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог 
Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, 
а ако то не буде могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  

                                                                   Члан 12. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка за своје потребе. 

 

ПРОДАВАЦ                                 
  

 

 
             КУПАЦ 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности – набавка добара - бр. 32/15 – Партија 2 – контрола приступа 
(систем контроле радног времена), након спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

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

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
 

Понуђач:________________________ 
 
Седиште:________________________ 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара - бр. 32/15 – Партија 2 – контрола приступа (систем контроле 
радног времена) - поднео поштујући  све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине   

 
 

 
 

 
 

    
Место и датум:  М.П.  Потпис овлашћеног лица 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ 
НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  
 
 
 
 
 
 
 
 

Понуђач:________________________ 
 
Седиште:________________________ 

 
 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да подносим понуду у 
поступку јавне набавке добара - бр. 32/15 – Партија 2 – контрола приступа (систем 
контроле радног времена) – јер немам забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. 

 
 

 
 

 
 

    
Место и датум:  М.П.  Потпис овлашћеног лица 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 
сукцесивну набавку добара - бр. 32/15 – Партија 2 – контрола приступа (систем контроле 
радног времена), како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица 
понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


