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 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015,68/2015 и 86/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-2/2019-173, од 
09.07.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-
404-2/2019-174, од 09.07.2019. године, припремљена је: 
  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА 

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА 
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И ШАФАРИКОВЕ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ 

 
 

Редни број јавне набавке 20/2019 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 
  
 Наручилац је: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА , 
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16 
 Интернет страница наручиоца:  www.backapalanka.rs 
           

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 
 
 Предметна јавна набавка радова, број 20/2019 – спроводи се у поступку 
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набаке. 
 

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је набавка радова - успостављање система видео 
надзора на раскрсници улица Краља Петра Првог и Шафарикове у Бачкој 
Паланци 

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

1.4.  Информације у вези са јавном набавком  

 

Контакт: Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима од понедељка до петка, у току 
радног времена од 07,00-15,00 часова. 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавки 

 
Опис: јавна набавка радова број 20/2019 – успостављање система видео 

надзора на раскрсници улица Краља Петра Првог и Шафарикове у Бачкој 
Паланци 
 

Ознака и назив из општег речника набавки:32323500 - Систем за видео 
надзор 

 
   

http://www.backapalanka.rs/
mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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3. ВРСТА И  СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 

 
Пројектни задатак: 
Инвеститор:Oпштина Бачка Паланка, Краља Петра I бр. 16, Бачка Паланка 
Објекат:Видео надзор  раскрснице ул. Краља Петра Првог и Шафарикове у 
Бачкој Паланци,   на катастарским парцелама 7292/1, 7312, 7313 - K.O Бачка 
Паланка град 

Информационо-комуникационе технологије, уз адекватне и ефикасне мере 
државе, привреде, институција и осталих релевантних чинилаца могу и треба да 
постану основ економског раста и пословне иновативности. Ове технологије 
присутне су у свим сферама савременог живота.  
Од велике важности јесте да се значај имплементације информационих и 
комуникационих технологија у свакодневном животу уочи на свим нивоима 
власти и да свако у својој надлежности утиче на њихову широку примену. 
Изградњом сервиса видео надзора са камерама високе резолуције постављеним 
на кључним локацијама у граду, са централизованим управљањем и мониторинг 
центром доводе до тога да град постане безбеднији, грађани сигурнији на улици, 
у саобраћају, а најмлађи безбрижни у забавиштима, школама, двориштима и 
игралиштима. Видео надзор се поставља у складу са одредбама о неугрожавању 
приватности грађана. Такви системи умногоме олакшавају рад полицији и другим 
службама безбедности, пружајући им увид у тренутну ситуацију и онда када нису 
физички присутни, обезбеђујући снимке као доказе против починилаца, али и као 
фактор одвраћања који смањује број кривичних дела. Видео надзор битно 
доприноси безбедности грађана, јер видео снимци представљају необорив доказ 
против починилаца, а искуство градова који су имплементирали овакав указују 
да је огроман корак направљен у превенцији евентуалних кривичних дела.  
Систем видео надзора покрива локације попут раскрсница, тргова, предшколских 
и школских дворишта и игралишта, јавних установа и других објеката значајних 
за безбедност грађана. 
Бачка Паланка је град у Републици Србији. Налази се у Војводини, и спада у 
Јужнобачки округ. 
Налази се на левој обали Дунава, на 45.15° северне географске ширине и 19.24° 
источне географске дужине.  
Општинска територија је неправилног облика, издужена у правцу север-југ. Њена 
дужина на линији Пивнице-Визић износи 40 км, а највећа ширина на линији 
Младеново - Челарево је 28 км, док просечна ширина износи 14,5 км. 
Од великог саобраћајног значаја су два аутомобилска путна правца. Први, који 
води од Новог Сада преко Бачке Паланке према Бачу и Сомбору, одакле се 
наставља преко Бездана за Барању и на север ка Мађарској, Други пресеца 
општину правцем север-југ. Он повезује Бачку Паланку преко Врбаса, Бачке 
Тополе и Суботице са средњом и северном Бачком. Исти пут се на југ наставља 
преко моста на Дунаву ка Илоку, Шиду и аутопуту Београд-Загреб.  
Бачкопаланачко подручје пресеца и железничка пруга Нови Сад-Оџаци-Сомбор. 
Површина општина Бачка Паланка износи 579 км2. На територији општине 
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пописом је регистровано 56619 становника смештених у 21916 стамбених 
јединица. У Бачкој Паланци живи 28495 становника у 10380 стамбених јединица.  

Предмет овог пројекта је Видео надзор раскрснице улица Краља Петра 
Првог и Шафарикове у Бачкој Паланци на парцелама: 7292/1, 7312, 7313  - 
K.O Бачка Паланка град. 

Систем видео надзора треба да задовољи следеће:  

 Камере треба да буду високе резолуције (нпр 2МP) за раскрснице, 
Предвидети IP камере које задовољавају 802.3af ПоЕ стандард, 

 Тип камере (резолуција, број фрејмова у секунди, експозиција и 
објектив) одредити на основу конкретних услова на терену, 

 Камере треба да имају могућност јасног снимања и у условима ниске 
осветљености (да имају дан-ноћ функцију), 

 Камере треба да буду отпорне на атмосферске утицаје, степен заштите 
IP 66, у кућишту намењеном за спољну, 

 Систем видео надзора треба да буде централни и у том случају се 
налази у просторији из које се управља и контролише системом у 
згради Дирекције за изградњу општине Бачка Паланка у улици Трг 
братства и јединства 36. Снимање обављати на постојећем серверу. 

 За потребе повезивања и преноса сигнала са раскрснице до 
мониторинг центра користити постојећи систем видео надзора на 
раскрсници улица Југословенске армије и Шафарикове, 

 Препорука је да се целокупни видео материјал складишти на локални 
NVR (или DVR). Складишни (storage) простор NVR-а требало би да 
обезбеди снимање видео материјала у трајању од минимум 7 дана, 

 Линкове неопходне за мониторинг обезбедити преко бежичних линкова. 

 Систем видео надзора пројектовати тако да буде отворен за 
евентуалну надоградњу те тако обезбедити квалитетну резерву за 
будуће потребе корисника. 

 У случају саобраћајног прекршаја, на снимцима са камера треба јасно 
да се види возило које је учинило прекршај, регистарски број тог возила 
и битна обележја тог прекршаја, 

Пројектом је потребно обухватити техничке шеме и планове видео надзора над 
објектом, преглед радова и материјала, резултате тестирања физичких и 
електричних параметара изведене инсталације, техничке карактеристике 
активне и пасивне опреме, 
На прелазима трасе преко саобраћајница при провлачењу ПЕ цеви и каблова 
користити постојеће капацитете у цевима и окнима семафорске инсталације, 
Такође, пројектом је потребно обухватити потребне грађевинске радове на 
постављању PE цеви на планираној траси, пројектовање малих 
стандардизованих шахтова на траси PE цеви, увлачење каблова и сл., 
При изради пројектне документације пројектант је дужан да поштује позитивне 
законске прописе из ове области. 
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Ситуација објекта 
 
Видео надзор се налази у Бачкој Паланци, на укрштању улица Краља Петра 
Првог и Шафарикове. 
 
Број камера: 4 
Позиције камера: 
 

Р. бр. Позиција камере Тип камере 

1 

Камера се налази у улици Краља Петра 1. 
источно на катастарској парцели 7292/1  КО 
Бачка Паланка град 

АXIS P1435-LE 

2 
Камера се налази у улици Краља Петра 1. 
северно на катастарској парцели 7312 КО 
Бачка Паланка град 

АXIS P1435-LE 

3 
Камера се налази у улици Шафарикова 
западно но на катастарској парцели 7292/1   
КО Бачка Паланка град 

АXIS P1435-LE 

4 
Камера се налази у улици Шафарикова јужно 
на катастарској парцели 7312 КО Бачка 
Паланка град 

АXIS P1435-LE 

 
5.5.3 Опис усвојеног техничког решења 
 
Систем Видео надзора  

Инсталацијом система видео надзора предвиђено је подизање нивоа 
саобраћајне и опште безбедности у граду као и смањење броја саобраћајних 
незгода и прекршаја. 

Код одабира система за видео надзора вођено је рачуна о свим факторима који 
могу утицати на рад система, почевши од његове сврхе, броја потребних камера, 
рада у спољашњим и ноћним условима, начина снимања, квалитета снимања, 
потребама наручиоца, односно свим факторима специфичним за сваког 
појединог корисника. 

Циљеви који желе да се постигну пројектом су следећи: 

 смањење броја саобраћајних незгода и прекршаја 

 повећање степена саобраћајне као и опште безбедности у граду 

 увођење напредних видео аналитика 

 аутоматизација детекције и процесуирања прекршаја 
 
Систем видео надзора базиран је на IP технологији и чине га: 

 Камере за видео надзор, 
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 Хардвер/софтвер-ски  елемент за видео менџмент и мониторинг, 

 Наменска телекомуникациона мрежа, 

Одлука да систем видео надзора буде базиран на IP технологији, проистекао је 
из његове предности у смислу функционалности, скалабилности, величине 
резолуције и једноставности кориштења, као и потребе за интеграцијом са 
постојећим системом видео надзора у граду. 

Неке од предности IP видео надзора су: 
 Мања цена система са већом функционалношћу с обзиром на доступност 

IP мрежа, 
 Камере високих резолуција (megapixel), 
 Могућност избора софтвера и хардвера за снимање видеа на бази 

отвореног кода, 
 Велико смањење трошкова око каблирања на већим инсталацијама 

(CAT5е уместо RG-59 коаксијалног кабла), 
 Могућност коришћења PoE „Power оver Ethernet“ напајања преко 

рачунарске мреже, користи се исти кабл и за пренос подата ка и за 
напајање уређаја, 

 Pan/tilt/zoom, аудио, дигитални улази и излази преко Интернет протокола 
заједно с видеом, 

 Аутоматско упозорење на камери преко емаил-а или преноса података као 
одговор на детекцију покрета у кадру, 

 Подршка за нове уграђене интелигентне детекције покрета са 
препознавањем облика, бројањем објеката, људиил и возила, 

 Интеграција видео надзора са осталим системима и функцијама као што је 
контрола приступа, алармни системи, управљање грађевинама, 
управљење саобраћајем. 
 

 

IP ситем видео надзора 
 

Пројектом система видео надзора раскрснице на укрштању улица Краља 
Петра Првог и Шафарикове  предвиђена је инсталација 4 IP камере високе 
резолуције типа Axis P1435-LE.   
Предвиђено је да се целокупна обрада и складиштење видео материјала са 
раскрснице врши у просторијама  Дирекције за изградњу општине Бачка Паланка 
у улици Трг братства и јединства 36, у којој се налази инсталиран сервер за 
обраду видео материјала (Network Мanagement Server). 
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Успостављање телекомуникационе везе између раскрснице и оперативног и 
надзорног центра предвиђено је преко бежчних система преноса и то са два 
антенска пара типа Mikrotik SXTsq 5 и то:  

 Први антенски пар који чине антена која је постављена на самој 
раскрсници, на стубу за видео надзор у улици Шафарикова јужни крак, и 
са ње се сигнал усмерава на другу антену која је постављена на 
раскрсници улица Шафарикова и Југословенске народне армије.  

 Други антенски пар чине антена позиционирана на раскрсници улица 
Шафарикова и Југословенске народне армије и са ње се сигнал усмерава 
на антену инсталирану на раскрсници улица Југословенске народне 
армије и Трг братства и јединства, одакле се сигнал прослеђује до 
просторија дирекције за изградњу преко постојећег оптичког линка. 

На раскрници улица Шафарикова и Југословенске народне армије повезивање 
бежичних телекомуникационих уређаја се повезују телекомуникационим Ethernet 
свичом.  

Све камере се, преко комуникационих FTP категорије 5Е каблова, терминирају 
на patch panelu  инсталираном у самостојећем комуникационом орману 
лоцираном на раскрсници, чиме је цео систем повезан у топологију звезда.  
FTP (Foiled Twisted Pair – фолијом оклопљене упредене парице) кабл штити 
проток података од утицаја спољашњег електромагнетног и радиофреквентног 
зрачења, али и од емитовања електромагнетног зрачења, које се индукује у 
каблу при протоку електричног сигнала. FTP каблови пружају најбољи однос 
цене и квалитета у поређењу са UTP и STP кабловима 
Приликом повезивања потребно је водити рачуна о оптималним растојањима и 
дужинама каблова. По спецификацији FTP кабал између два уређаја може бити 
дуг највише 100 метара. У посебним случајевима може бити и дужи кабл али већ 
преко 80м знатно опада брзина протока података. 
Поред поменутог кабла, предвиђен је и кабел типа PP-Y 3x2,5 мм2 за напајање 
самостојећег комуникационог ормана. 

Пројектом је предвиђена инсталација  једног индустриског PoE свича у 
самостојећем комуникационом орману инсталираног на DIN шину. Повезивањем 
камера и опрмеме за успостављање бежичног линка на индустријски свич, 
омогућена је IP конектвност наведене опреме са сервером за обраду видео 
материјала. За потребе система видео надзора раскрснице улица Краља Петра 
Првог  и Шафарикове, пројектом је предвиђена инсталација Dahua PFS3110-8P-
96, индустријског свича. 

Самостојећи комуникациони орман мора бити прописно уземљен као и заштићен 
одоварајућом напонском заштитном јединицом. 
На овој раскрсници постоји изграђена семафорска инсталација која се састоји из 
кабловске канализације од ПВЦ цеви фи 110мм на прелазима преко коловоза и  
малих кабловских окана.  
Овим пројектом обухваћени су потребни грађевински радови за повезивање 
стубова за постављање камера са постојећем трасом цеви постављених за 
семафорску инсталацију, увлачење каблова, постављање камера и остале 
опреме итд. 
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Пројeктом су прeдвиђeнe двe фазe: 
 
У првој фази пројeкта инсталира сe систeм видeо надзора са 2 IP камeрe 
високe рeзолуцијe (камeрe под рeдним бројeм 3 и 4 у графичком прилогу), 
успоставља тeлeкомуникациона вeза измeђу раскрсницe и просторија ЈП 
Стандард, уводи систeм обрадe и снимања видeо матeријала по принципу 
24/7 . 
Рeзултат овe фазe ћe бити повeћањe нивоа бeзбeдности у граду и лакшe 
рeшавањe eвeнтуалних саобраћајних прeкршаја. 
Прва фаза можe да прeдставља засeбну цeлину а омогућава инвeститору 
фазну изградњу. 
Друга фазом прeдвиђeно јe да сe инсталира прeостали дeо систeма (камeрe под 
рeдним бројeм 1 и 2 у графичком прилогу ). 

Axis P1435-LE је IP камера високе резолуције са дан/ноћ функционалношћу. 
Максимална резолуција износи 1080P при 60 fps. Камера подржава WDR – 
forensic capture фунционалност што омогућује оштру и јасну слику при 
позадинском осветљењу као што су светлосне групе на аутомобилима. 
Маxимална осетљивост камере је 0,01 lux у BW режиму  при F1.4,  што је чини 
погодном за мало осветљене терене. 
Поседовање два I/O порта као и buffer меморију за пре алармна стања чине је 
идеалном за кориштење у системима видео надзора са аналитичким функцијама 
као и системима за детектовање инцидентних ситуација. Камера је заштићена 
полиестерским кућиштем отпорним на атмосферске утицаје као што су киша и 
ветар, ниске и високе тепмературе. Напајање камере се обавља преко F/UTP 
кабла и 802.3 PoE протокола. 

Камера поседује уграђени IR осветљивач који у потпуности одговара углу 
покривања камере са дометом од 30-60м. 

Софтверско-хардверско решење базиран је на Neteye L100-N-4ESS мрежном 
видео рекордеру и инсталиран Milestone видео менадџмент software. Систем 
подржава инсталацију мин 16 IP камерe уз могућност проширења кроз додатне 
лиценце. Software дозвољава креирање вишеструких корисничких профила, 
чиме је омогућено кориштење система од стране више корисника и то са 
различитим привилегијама кориштења. Цео систем је могуће унапредити 
инсталирањем напредних аналитика.  
Целокупно снимање видео материјала се врши на самом северу. Укупан 
капацитет корисног простора за смештај видео записа износи 1 TB, што је 
довољно за минимално 7 дана континуалног снимања при пуној резолуцији и 
броју фрејмова свих камера раскрснице , користећи H.264 компресију.  

Пројектом је предвиђено чување видео материјала минимално 7 дана. 

Систем  расвете. IR осветљивачи представљају саставни део камере Axis 
P1435-LE и саставни су део система  видео надзора раскрснице, у циљу 
добијања што ефикаснијег видео записа у ноћним условима када је ниво 
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осветљености објекта мали.. Осветљивач има прилагодљив угао покривања од у 
зависности од објектива са максималним дометом 60 м.  

У комуникациони орман се уграђују следећи елементи: комуникациони switch, 
patch panel Cat 5E, струјна летва,  ring unit , switch, напојна заштитна јединица те 
уређај за непрекидно напајање (UPS). 

 

Систем непрекидног напајања  
Напајање у систему видео надзора раскрснице дефинисано је на основу 
постојеће електро-енергетске инсталације. Напајање активних компоненти 
мреже, смештених у разводном орману обезбеђује се из постојеће мреже од 
220V/50Hz преко уређаја за непрекидно напајање капацитета 800VA  Овим је 
обезбеђен несметан рад сервера за обраду видео материјала у случају нестанка 
струје, чиме се побољшава поузданост и расположивост система видео надзора.  

Напојни заштитни уређај диференцијалне струје примењује се као допунска мера 
заштите од директног додира са циљем да спречи појаву електричног удара у 
случају додира било ког дела електричне инсталације, која се у нормалном раду 
налази под напоном. Ова склопка се уграђује у rack разводни орман, испред UPS 
јединице. 
 
Могућност надоградње 
Избор неопходне опреме за извршење овог пројекта као и њихова инсталације 
омогућује једноставнију будућу надоградњу система. 
Као надоградња овог система видео надзора могуће је увођење напредних 
видео аналитика као што су класификација саобраћаја, бројање саобраћаја, 
анализа заузетости коловоза и слично. Исто тако, након инсталације семафорске 
опреме, омогућено је накнадно увођење аутоматског препознавања таблица на 
раскрсници инсталирањем додатних камера, детектора, PLC контролера као и 
посебног сервера. Систем аутоматског препознавања таблица (Automatic License 
Plate Recognition ALPR), заснива се на употреби наменског software прилагођеног 
за услове на локалу. 
Инсталација ових нових сервиса ни на који начин неће захтевати модификацију 
постојећег Система видео надзора. 
 
Каблови 
FTP кабл 
FTP (Foiled Twisted Pair – фолијом оклопљене упредене парице) кабл штити 
проток података од утицаја спољашњег електромагнетног и радиофреквентног 
зрачења, али и од емитовања електромагнетног зрачења, које се индукује у 
каблу при протоку електричног сигнала.  
FTP каблови пружају најбољи однос цене и квалитета у поређењу са UTP и STP 
кабловима 
Приликом повезивања потребно је водити рачуна о оптималним растојањима и 
дужинама каблова. По спецификацији FTP кабал између два уређаја може бити 
дуг највише 100 метара. У посебним случајевима може бити  и дужи кабл али већ 
преко 80м знатно опада брзина протока података. 
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Кабловска окна 

Кабловска окна су подземне конструкције одређених величина и облика и 
имају вишеструку намену. У окнима се врши настављање и рачвање каблова и 
смештај потребног кабловског прибора и опреме. Окна омогућавају увлачење 
каблова у канализацију, рачвање и промену правца канализације. Растојање 
између окана кабловске канализације између осталог је условљено могућношћу 
увлачења каблова у канализацију.Класа поклопаца приводних кабловских окана 
дефинисана је стандардом EN-124. За кабловска окна која се налазе у зеленој 
површини, пешачкој или бициклистичкој стази и где нема могућности да пролазе 
и паркирају се моторна возила предвиђен је поклопац минимално класе А15. За 
кабловска окна која се налазе на местима где може доћи до паркирања возила а 
налази се у зеленој површини, пешачкој или бициклистичкој стази или паркингу 
предвиђен је поклопац минимално класе B125.  

Овим пројектом није предвиђена изградња нових кабловских окана већ је 
предвиђено да се оспособе и користе постојећа окна семафорске кабловске 
канализације. 

 
Врста и количина радова су дати у Образцу структуре цене. 
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4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  

 
За ову јавну набавку постоји : 
 
ИДП – идејни пројекат видео надзор раскрснице улица раскрснице улица Краља 
Петра Првог и Шафарикове у Бачкој Паланци (део пројекта 5 – пројекат 
телекомуникационих и сигналних инсталација) број дела пројекта ET 1011/18-5 

израђен од стране АГ Института Нови Сад. 
 

Понуђачи могу да изврше увид у Пројекте уколико им је то потребно за  
рипремање понуде, сваки радни дан у времену од 8,00 до 12,00 часова, у 
просторијама ЈП "Стандард", Трг братсва јединства 36, 21400 Бачка Паланка 
канцеларија бр.3, најкасније до 23.07.2019. године.  
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
И ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА 

 
5.1. Обавезни услови 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке  дефинисане 
чланом 75. Закона о јавним набавкама и то: 

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. став 1. тачка 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. став 1. тачка 2. Закона); 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75. став 1. тачка 4. Закона); 
 

Понуђач  је дужан да наведе да је изричито  поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (чл.75. став 2. Закона). 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1.,2. и 4. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. Закона. 
 

5.2. Доказивање испуњености обавезних услова 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве (Образац изјаве понуђача - „Образац број 2“), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву  потписује лице које није уписано у Регистар 
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење 
за потписивање. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом ( Образац изјаве подизвођача  - „Образац број 3“). 

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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 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом везане за обавезне услове, ако 
понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из чл.  75. став. 1. тачка. 1., 2. и 
4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
5.3. Додатни услови  
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 
Закона о јавним набавкама, и то: 
 
5.3.1. Неопходан минимални финансијски капацитет:  
 
 да понуђач није био у блокади, односно да је ликвидан у последњих 12 

(дванаест) месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за 
подношење понуда (јун 2019.г. - јул 2018.г. ) 

 да је понуђач у претходној години (2018.) остварио пословне приходе 
минимално 2.800.000,00 динара без пдв-а. 
 

5.3.2. Неопходан минимални пословни капацитет: 
 
 да је понуђач упретходној години (2018.) извршио истоврсне радове који су 

предмет јавне набавке (изградња система видеонадзора раскрсница) у 
вредности од 1.400.000,00 динара без ПДВ-а, на територији најмање две 
различите општине/града. 
 

5.3.3. Неопходан минимални кадровски капацитет :  
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Потребно је да понуђач на дан отварања понуда има ангажовано минимум  
четири лица запосла или ангажована по неком од основа у складу са чл. 197. до 
202. Закона о раду и то: 
 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу 453 – 

одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система. 
 1 лице које је оспособљено да уграђује, инсталира и одржава понуђену 

опрему (камере) 
 1 лице са лекарским уверењем за рад на висини   
 1 лице са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад, 

одржавања система техничке заштите и обуке корисника  
 

5.3.4. Неопходан минимални технички капацитет: 
 
Понуђач треба да располаже са следећим машинама: 
 1 багер 
 1 компресор за разбијање бетона 
 1 вибронабијач 
 1 виброплочу  
 1 камион са дизалицом 

 
Наведена опреме може да буде у власништву/закупу/лизингу 

 
5.4. Доказивање испуњености додатних услова 
 

5.4.1. Неопходан минимални финансијски капацитет:  
 

 Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – 
Крагујевац, а која ће обухватати захтевани период.  

 БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи 
сажете статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха 
за претходну обрачунску годину. 
 

5.4.2. Неопходан минимални пословни капацитет: 
 

 Рефернц листа - списак реализованих Уговора (Образац бр.7)  
 фотокопије уговора. 

 
5.4.3. Неопходан минимални кадровски капацитет: 

 
Доставити основ радног ангажовања сва ангажована лица: уговор о раду, уговор 
о делу, уговор о привременим и повременим пословима  - неоверена копија као 
и:  
 за 1 дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу 453 – 

одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система 
доставити Важећу лиценцу 453 у неовереној копији и потврда о дужини 
важења исте издата од стране ИКС; 
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 за 1 лице које је оспособљено да уграђује, инсталира и одржава понуђену 
опрему (камере) доставити диплому/сертификат или Изјаву о извршеној 
обуци која је издата од стране произвођача или званичног заступника 
понуђене опреме (сервер за видео надзор);  

 за 1 лице са лекарским уверењем за рад на висини доставити Лекарско 
уверење за рад на висини које није старије од годину дана; 

 за 1 лице са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад, 
одржавања система техничке заштите и обуке корисника доставити копију 
важеће лиценце.  

 Изјава о кадровском капацитету - Образац бр.10 
 

5.4.4. Неопходан минимални технички капацитет: 
 

 копија саобраћајне дозволе (уколико је издата нова саобраћајна дозвола, 
исту треба очитати и одштампати) и извод из основних средстава или 
купопродајни уговор или уговор о закупу или уговор о лизингу 

 
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове могу да 

испуњавају заједно.  
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе. 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1., 2., 
4.  ЗЈН, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни.Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не нагласи да су подаци 
јавно доступни и не наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
6.4. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 

 
- Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
6.5. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 

 
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или 
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, 
упутства, спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале 
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду 
достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.  

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 

Понуђачи су обавезни да изврше обилазак терена на којем ће се вршити 
успостављање система видео надзора .За обилазак локације понуђач је у 
обавези да донесе овлашћење за лице које ће извршити обилазак локација. 
Обилазак локације могуће је извршити закључно са 23.07.2019. године у 
периоду од 08,00 до 14,00 часова.Особа за контакт: Јелена Пермосер, тел: 
062/526121. Наручилац је обавезан да овери потврду о обиласку локације. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се 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 адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка 
Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај - Понуда за радове на 
успостављању система видео надзора, број ЈН 20/2019“, у року од 8 (осам) дана 
од дана објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних 
набавки, односно до 24.07.2019. године до 10,30 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 24.07.2019.  
године до 10,30 часова.  
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Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене 
вратити понуђачу. 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као 
и име особе за контакт и број телефона. 

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. 

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.  

 
Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће 

бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 
 

 Понуда мора да садржи: 
 

 Попуњен, потписан и оверен Образац понуде  – „Образац број 1“ 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о испуњавању обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. - „Образац број 2“, попуњава, 
потписује и оверава овлашћено лице понуђача,  односно овлашћено лице 
сваког понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  наступа 
самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве подизвођача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. - „Образац број 3“,  
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице подизвођача 

 Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде – 
„Образац број 4“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача,  односно овлашћени понуђач из групе понуђача одређен 
Споразумом, уколико понуђач не наступа самостално. Достављање овог 
обрасца није обавезно. 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди- 
„Образац број 5“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача, односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, 
уколико понуђач не наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о  поштовању обавеза из 
члана 75. став 2. Закона -  „Образац број 6“, попуњава, потписује и 
оверава овлашћено лице понуђача,  односно овлашћено лице сваког 
понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  наступа самостално 

 Изјава са списком најважнијих истоврсних радова у претходној години 
(2018.) са називима наручилаца, датумима и износима на које су 
закључени уговори „Образац број 7“ са потврдама Наручиоца. 

 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора - „Образац број 8“  

 Попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене са упутством како да 
се попуни- „Образац број 9“. 
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 Попуњен, потписан и оверен Образац кадровски капацитет - „Образац број 
10“. 

 Попуњен, потписан и оверен Образац обилазак локације - „Образац број 
11“. 

 Документа која су тражена као доказ o испуњавању додатних услова 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде 

 
Понуђачи нису у обавези да печатирају тражене доказе и документа. 
У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима 

(Службени гласник Републике Србије, број 36/2011,99/2011,83/2014 - др.закон, 
5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата. 
 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити              
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 
понуда 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, 
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 24.07.2019.године у просторијама Општине 
Бачка Паланка са почетком у 11,00 часова. Представник понуђача може 
присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено 
овлашћење издато од стране тог понуђача. 
 

6.6. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

6.7. Начин измене, допуне и опозив понуде 
 

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 
обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 
обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено на адресу наручиоца са ознаком на коверти: «измена понуде», 
«допуна понуде» или «опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај- Понуда за , 
за радове на успостављањеу система видео надзора,број ЈН 20/2019“. 
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По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 

 
6.8. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у 
више заједничких понуда 

 
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 исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 
 

6.9. Понуда са подизвођачем 
 

 У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „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. 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН. 
 Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави Образац изјаве о испуњавању обавезних услова – „Образац број 3“ из 
члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. Закона о јавним набавкама. 
 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 у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу 
без обзира на број подизвођача. 
  Понуђач који поднесе понуду самостално, не може бити и подизвођач у 
некој другој понуди.  
 

6.10. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде 

ће заокружити опцију «као заједничка понуда». 
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи: 

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
и 

- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено 
плаћање   
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У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1.,2. и 4. ЗЈН, а 
додатне услове могу испунити заједно.  
 Група понуђача је дужна да достави Образац изјаве о испуњавању 
обавезних услова – „Образац број 2“ из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, 
потписан и оверен од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање 
потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  
 

6.11. Начин и услови плаћања, гарантни рок, рок важења понуде и рок 
завршетка радова 

 
Плаћање за извршене радове и испоручена добра ће се извршити 

најкасније у року од 45 дана од дана испоруке, монтаже, испитивања и пуштања 
у рад целог система видео надзора, и испостављања фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. 
Гарантни рок за опрему износи за период дате гаранције од стране 

произвођача опреме. 
Рок завршетка радова односно испоруке добара, монтаже, испитивања и 

пуштање у рад целог система видео надзора је најкасније 30 (тридесет) 
календарских дана од дана увођења одабраног понуђача у посао. 

 
6.12. Валута 

 
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а.  

Цена мора бити фиксна, не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

6.13. Заштита података  
 

Понуђач, укључујући и њихове подизвођече, односно, понуђач из групе 
понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као 
поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се 
неће сматрати поверљивим  докази о испуњености услова, цена и остали подаци 
из понуде. 
 

6.14. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са припремањем 
понуде 
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Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у  
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог 
број 16, 21400 Бачка Паланка. 

Контакт: Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима од понедељка до петка, у току 
радног времена од 07,00-15,00 часова. 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор 
објави 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, јавна 
набавка број ЈН 20/2019». 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре дана 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 о јавним набавкама. 
 

6.15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и  контрола 
код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

 
  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 и увид и 
контролу 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 примерен рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу, увид код понуђач, као и код његовог 
подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 

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

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

6.16. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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Одлука о додели Уговора о јавној набавци услуга донеће се применом 

критеријума „ најнижа понуђена цена“. 
Уколико два понуђача имају исту понуђену цену, уговор ће се доделити 

понуђачу који понуди краћи рок завршетка. 
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок 
завршетка, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену и исти рок завршетка.Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача,и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити 
у провидну кутију одакле ће извући само један папир.Понуђачу чији назив буде 
на извученом папиру ће бити додељен уговор.Понуђачима који не присуствују 
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
   

6.17. 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 нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде („Образац број 6“). 
 

6.18. 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. 
 

6.19. Захтев за заштиту права 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона.  

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано 
лице које има интерес за  доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно или факсом на број 021-6045-587 или препорученом пошиљком са 
повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако  Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, при чему у истом наводи да ли зауставља даље активности или 
наставља са поступком. 
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуде, 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 од три дана 
пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из 
члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.Наручилац 
закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
дана од дана доношења.Против закључка наручиоца, подносилац захтева може 
у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој 
комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. 
ЗЈН.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

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

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога;  

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

подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
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(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

 
Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив 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.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од:  
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1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара.  

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама.  

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту 
права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије 
је извршни наслов.  
 

6.18.Обавештење о року за закључење уговора 
 

Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци закључиће 
се у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен уговор 
о предметној јавној набавци, у року који не може бити дужи од осам дана 
рачунајући од дана достављања уговора на потпис.  

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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Образац бр. 1. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку 

радова - успостављање система видео надзора на раскрсници улица Краља 
Петра Првог и Шафарикове у Бачкој Паланци,број ЈН 20/2019. 
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: 
 

 
 

Врста предузећа ( микро, мало, 
средње....): 

 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 1., 
2. и 4. ЗЈН-а јавно доступни (уколико 
се докази не достављају уз понуду) 

 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
 
 



Успостављање система видео надзора на раскрсници улица Краља Петра Првог и 
Шафарикове у Бачкој Паланци 

 

Страна 30 од 47 

 

 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: радови - успостављање система видео 
надзора на раскрсници улица Краља Петра Првог и Шафарикове у Бачкој 
Паланци, број ЈН 20/2019. 

 
 

Укупна цена  без ПДВ-а 
 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин  плаћања 

 

Плаћање за извршене радове и испоруку 
добара ће се извршити најкасније у року од 

45 дана од дана испоруке, монтаже, 
испитивања и пуштања у рад целог система 
видео надзора, и испостављања фактуре. 

Рок завршетка радова, испоруке 
добара, монтаже, испитивања и 
пуштања у рад целог система 
видео надзора је најкасније 30 

(тридесет) календарских дана од 
дана увођења одабраног 

понуђача у посао 

 
_____ календарских дана 

од дана увођења одабраног понуђача у 
посао 

 
Место радова 

Раскрсница ул. Краља Петра Првог и 
Шафарикове у Бачкој Паланци, на 

катастарским парцелама 7292/1, 7312, 7313 - 
K.O Бачка Паланка град 

 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 30 дана 

од дана отварања понуде) 

 
_________ дана 

од дана отварања понуда 

Гарантни рок на изведене радове  
____________________ месеци од дана 

примопредаје радова 

 
Гарантни рок за уграђену 

опрему  
 

 
Гарантни рок износи за период дате 

гаранције од стране произвођача опреме. 
 

Датум       Потпис овлашћеног лица  Понуђача 
    М. П.  

_______________________          _____________________________ 
 
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 
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једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Образац бр. 2. 
 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. СТАВ 1. ТАЧ. 1., 2. И 4. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  ______________________________________________________, 
у поступку јавне набавке мале вредности радова - успостављање система видео 
надзора на раскрсници улица Краља Петра Првог и Шафарикове у Бачкој 
Паланци, број  ЈН 20/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним 
набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Понуђач 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; 
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) 

 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
Напомена: 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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Образац бр. 3. 
 
 

 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1., 2. И 4. ЗЈН 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____________________________________________________, 
у поступку јавне набавке мале вредности радова - успостављање система видео 
надзора на раскрсници улица Краља Петра Првог и Шафарикове у Бачкој 
Паланци, број  ЈН 20/2019, испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним 
набавкама, 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; 
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:_____________                                                                Подизвођач 
 
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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Образац бр. 4. 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС» 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације ( «Сл.гласник РС» 68/2015) достављамо 
образац са структуром трошкова за припремање понуде у поступку јавне набавке 
мале вредности радова - успостављање система видео надзора на раскрсници 
улица Краља Петра Првог и Шафарикове у Бачкој Паланци, број ЈН 20/2019. 

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у 
предметној јавној набавци,  
Понуђач:_______________________________, из ______________________   
изјављује да је имао следеће трошкове : 

 

 
 

НАПОМЕНА : Сходно члану 88. став 2. ЗЈН трошкове припреме и подношења 
понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. 
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе наведене 
трошкове, под условом да их  је понуђач стварно имао и тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
Место:_____________                                                         Потпис овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________ динара 
без ПДВ-а 

2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара 
без ПДВ-а 
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Образац бр. 5. 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________ 
       (назив понуђача) 
даје: 

 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам у 
поступку јавне набавке мале вредности радова - успостављање система видео 
надзора на раскрсници улица Краља Петра Првог и Шафарикове у Бачкој 
Паланци, број  ЈН 20/2019, 
 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 5“ – Изјава о независној понуди од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду 
подноси група понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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  Образац бр. 6. 

 
  

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  

 
 

 
И З Ј А В У  

 
 

Понуђач_______________________________________________________, 
у поступку јавне набавке мале вредности радова - успостављање система видео 
надзора на раскрсници улица Краља Петра Првог и Шафарикове у Бачкој 
Паланци, број ЈН 20/2019., поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 

 
 

НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
Место:_____________                                                         Потпис  овлашћеног 
                                                                                                  лица  Понуђача 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Образац бр. 7. 
  

ИЗЈАВА СА СПИСКОМ НАЈВАЖНИЈИХ ИСТОВРСНИХ РАДОВА 
У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ( 2018 ) 

РБ Име наручиоца и предмет 
уговора 

Број и датум 
закључења 

уговора 

Уговорена вредност 
без ПДВ-а 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

7.  
 

  

8.  
 

  

9.  
 

  

10.  
 

  

11.  
 

  

12.  
 

  

УКУПНО: 
 

 

 
Место:_____________                                                         Потпис овлашћеног 
                                                                                                  лица Понуђача 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
НАПОМЕНА: У случају више референци овај образац треба копирати, односно, уколико 
понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача потписује и оверава 
своју Изјаву. Уз овај образац потребно је доставити копије уговора. 
 
Уз овај образац обавезно доставити фотокопију уговора. 
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Образац бр. 8 
 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке: 32323500 
БРОЈ: IV-404-2/2019-...................... 
ДАНА:...........................2019. годинe 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
РАДОВА - УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА НА 

РАСКРСНИЦИ УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И ШАФАРИКОВЕ У БАЧКОЈ 
ПАЛАНЦИ 

БРОЈ ЈН 20/2019 
 

Закључен у Бачкој Паланци, дана ____________________ 2019. године, између: 
 

1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 
Бачка Паланка, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа  
Начелник општинске управе Рајка Појужина, дипл.правник (у даљем 
тексту: Наручилац)  
и 

2. ___________________________________________________________ , из 
__________________, улица _______________________, ПИБ 
________________, матични број _____________,  рачун број 
________________________, који се води код ___________________банке,  
врста предузећа __________ кога заступа ___________________________ 
(у даљем тексту: Одабрани понуђач) 

 
НАПОМЕНА: У случају да одабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно 
као понуђачем из групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив 
подизвођача, односно понуђача из групе понуђача. 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора чини набавка радови на изградњи видео надзора на 
раскрсници улица Краља Петра Првог и Шафарикове у Бачкој Паланци, број ЈН 
20/2019 у свему према Спецификацији радова, и понуди Извођача које чине 
саставни део овог уговора, на начин и под условима прецизираним у конкурсној 
документацији Наручиоца и према израђеним и постојећим Пројектима за 
предмет ове јавне набавке. 

 

http://www.backapalanka.rs/
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Члан 2.  

 
Извођач се овим уговором обавезује да набавку радова из члана 1. овог 

уговора изврши у року од _________ календарских дана од дана увођења 
одабраног понуђача у посао, у складу са својом понудом број _______________ 
од ____________ године, и Спецификацијом радова. 

Место извођења радова је раскрсница улица Краља Петра Првог и 
Шафарикове у Бачкој Паланци на катастарским парцелама број 7313, 7303/1, 
7314/1 и 3171/1 КО Бачка Паланка-град. 

 
Члан 3. 

 
Извођач гарантује Наручиоцу исправност и квалитет испоручене робе за 

успостављање видео надзора из члана 1. овог Уговора у складу са стандардима 
и осталим условима који важе за ове производе. 

Гарантни рок за изведене радове износи _______________ месеци од 
дана примопредаје радова. 

Гарантни рок за уграђену опрему износи за период дате гаранције од 
стране произвођача опреме. 

Неизвршење или делимично извршење у уговореном року, без обзира на 
обим, интезитет или последице, разлог су за једнострани раскид уговора од 
стране Наручиоца. 
 Раскидни услов делује тренутно кад се испуни. 
 Извођач је дужан да надокнади штету коју причини Наручиоцу оваквим 
раскидом уговора или штетном радњом. 

Понуда Извођача чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 4. 
 

Наручилац се обавезује да Одабраном понуђачу плати на име цене 
радова износ од _______________ динара без ПДВ-а , као и ПДВ-а у износу од  
________ динара , што укупно износи _________ динара са ПДВ-ом.  

Плаћање за изведене радове ће се извршити најкасније у року од 45 дана 
од дана испоруке, монтаже, испитивања и пуштања у рад целог система видео 
надзора, и испостављања фактуре. 

Уплата ће се вршити на рачун Одабраног извођача број _______________ 
, који се води код __________________ банке. 

 
Члан 5. 

. 
Уговорне стране се обавезују да се приликом реализације овог уговора 

понашају савесно и у складу са добрим пословним обичајима, на начин којим се 
штите интереси обе уговорне стране. 
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Члан 6.  
 

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису 
регулисани овим Уговором непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

 
Члан 7. 

 
 Све евентуалне спорове који могу настати из овог Уговора, уговорне 
стране ће покушати решити споразумно, а уколико то није могуће, исте уговарају 
надлежност суда у Новом Саду.  

 
 

Члан 8. 
 

 Овај Уговор је закључен је у 4 примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 примерка за своје потребе.  
 
 
 

ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ       НАРУЧИЛАЦ  
 

_____________________     ____________________ 
 

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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Образац бр. 9 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
1.Радови 

 

Р.бр. Врста радова 
Јед. 
мере 

Јед.цена 
Укупна 

количина 

Укупно 
без пдв-а 

(дин) 

1 2 3 4 5 
6 
 

1 Трасирање м   120   

2 
Рушење неармираног 
бетона/стена дебљине преко 
д=25цм 

м3   1   

3 
Рушење Бетонских плоча (свих 
врста) на песку, Турске калдрме, 
Опека пљоштимице на песку 

м2   20   

4 
Оправка тротоара од бетонских 
плоча (свих врста) на песку 

м2   20   

5 
Ручни ископ рова димензије 
0,4x1,0 м у земљи 3. категорије по 
новој траси 

м   24   

6 
Ручни ископ рова димензије 
0,4x1,0 м у земљи 4. категорије по 
новој траси 

м   33   

7 

Затрпавање рова, ТТ 
канализације и простора уз окно 
песком са набијањем и 
поливањем водом 

м3   17   

8 

Затрпавање рова, ТТ 
канализације и простора уз окно 
туцаником са набијањем и 
поливањем водом 

м3   14   

9 
Затрпавање рова димензија 0,4x1 
м са набијањем земље у 
слојевима 

м   18   

10 
Ископ земље дубине до 2м у 
земљишту до III категорије 

м3   5   

 
11 

 
Затрпавање земље без набијања 

м3 
 

5 
 

12 

Израда прелаза испод путева и 
других површина бушењем и 
уградњом једне цеви до ф 110 мм  
са припремним радовима 

м   6   

13 
Подбушивање испод површина 
ширине до 6м без уградње цеви, 
са припремним радовима 

м   20   
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14 
Полагање ПВЦ траке са металним 
елементом за детекцију трасе у 
ископан ров 

м   170   

15 
Полагање 1 ПЕ/ПВЦ цеви до ф 
50мм у ископан ров 

м   107   

16 

Увлачење 1 ПЕ цеви до ф 50 мм у 
слободну / заузету цев у 
кабловској канализацији или на 
прелазу 

м   153   

17 

Израда увода од 1 цеви до ф 50 
мм у зид од опеке дебљине до 
д=25 цм , са пробијањем и 
поправком зида 

ком   7   

18 
Бушење рупа до ф40 у зиду са 
оправком зида до 25 цм зид од 
опеке 

ком   2   

19 
Ископ и затрпавање проширења 
за израду наставка на ПЕ цевима 
у земљи 3. категорије 

ком   2   

20 
Монтажа спојнице за цеви до ф50 
мм 

ком   2   

21 Уградња конзоле за ОК ком   6   

22 
Уградња у земљу до 3. кат. 
металног стуба од 5м (обухвата и 
монтажу конзоле од 80цм на стуб) 

ком   2   

23 
Обележавање и постављање 
ознака на крајеве каблова, 
ормане, панеле, прикључнице 

комп
лет 

  1   

24 Угрдња FTP/STP кабла м   170   

25 Уградња струјног кабла м   10   

26 
Уградња самостојећег ормана 
GRO 1 са испоруком и уградњом 
бетонског постоља 

ком   1   

27 
Инсталација камера и остале 
опреме за видео надзор (комплет, 
на стубовима и орманима) 

пауш
ал 

  1   

28 
Инсталација бежичне телеком. 
везе 

пауш
ал 

  1   

29 
Рад на ненормираним пословима: 
НК радник 

час   64   

30 
Рад на ненормираним пословима: 
Техничар 

час   64   

31 
Рад на ненормираним пословима: 
Инжењер 

час   40   
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32 

 
Утовар и одвоз вишка земље и 
осталог материјала 

м3   40   

33 
Транспортни трошкови и 
организација градилишта 

ком    1   

34 Геодетска снимања картирањем м   120   

35 Провера сабијености тла ком   22   

36 
Враћање зелених површина у 
првобитно стање 

м2   20   

Укупно радови без ПДВ-а (дин.) 
 

  

ПДВ: 
 

  

Укупно радови са ПДВ-ом (дин) 
 

  

 
2.Грађевински материјал и остала пасивна и активна опрема 
 

рб Врста опреме 
Јед. 
мере 

Јед.цена 
Укупна 

количина 

Укупно 
без пдв-а 

(дин) 

1 FTP CAT5E  кабл м   170   

2 PP00 3x2,5mm2 м   10   

3 

Самостојећи орман за спољњу 
монтажу, 700x500x250mm IP65 
(комплет са ДИН Шином и 
носачем опреме) 

ком   1   

4 
Везица за фиксирање кабла 203 
мм 

ком   40   

5 
Трака за идентификацију са 
металним елементом 

м   170   

6 Конзола за оптички кабл ком   6   

7 Спојница за PE цеви Fi 40 mm ком   2   

8 Уводник TK-110/500 ком   7   

9 Цев ПВЦ фи 110мм/6м ком   4   

10 Цев PE 40mm м   260   

11 ПЕСАК м3   21   

12 ШЉУНАК м3   2   

13 ТУЦАНИК м3   16   

14 

Стуб метални 5м (комплет са 
конзолом од 80цм и са анкерима 
за причвршћивање на бетонску 
стопу) 

ком   2   

15 Камера Axis P1435-LE ком   2   

16 VT Pole Mount Adapter WSFPA ком   2   

17 Свич инд.DH-PFS3110-8P-96 ком   1   
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18 
Трафо за напајање индустријског 
switch-a 

ком   1   

19 Струјна летва ком   1   

20 Напонска заштитна јединица ком   1   

21 Xprotect Express device license ком   2   

22 Mikrotik SXT-sq5 outdoor ком   4   

23 Носач антене ком   4   

24 Ситан инсталациони материјал 
Пауш

ал 
  1   

Укупно материјал и опрема без ПДВ-а   

ПДВ:   

Укупно материјал и опрема са ПДВ-ом (дин)   

 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 
 
 

1. РАДОВИ .........................................................._________________________ дин 
без пдв-а 
 

2. МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ..............................__________________________ дин 
без пдв-а 

 
УКУПНО (1+2)   ....................................................__________________________ дин 

без пдв-а 
УКУПНО (1+2)   ....................................................__________________________ дин  

са пдв-ом 
 
 

Датум            Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________   ____________________________ 
 

 

У колону 4 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а, а у колону 6 уписати укупну 
понуђену цену без ПДВ-а, тако што ћете помножити количину (колона 5) са 

ценом по јединици мере без ПДВ-а (колона 5) 
На крају табеле  уписати укупно без ПДВ-а, ПДВ и укупно са ПДВ-ом. 
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Образац бр.10 
 

 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да имам радно ангажоване следеће раднике који ће бити 
ангажовани на вршењу радова који су предмет ЈН бр. 20/2019:  
 

Кадровски капацитет 

рб име и презиме  
стручна спрема и број 

лиценце 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

Датум            Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________   ____________________________ 
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Образац бр. 11 

 
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 

 
 

Дана ________________ године, представник понуђача  
 
__________________________________________________________________, 

(назив фирме, седиште, адреса) 
 
___________________________________________________________________ 

(име представника предузећа) 
 
се, на локацији општине Бачка Паланка, детаљно упознао са локацијом на којима 
ће се извршити радови на изградњи видео надзора, број ЈН 20/2019. 
 
Овом потврдом Понуђач изјављује да је добио све потребне информације и 
разјашњења о локалитетима, које су га интересовале и да нема никаквих 
нејасноћа ни по ком питању. 
 
 
          Дана     .                     за Понуђача 
 
________________                           _______________________ 
 
 
 

М.П 
____________________________ 

Представник – контакт особа  
општине Бачка Паланка 

  
 
Потврда је обавезан и саставни је део понуде. Уколико понуђач не достави 
Потврду у својој понуди иста ће се одбити као неприхватљива. 

 


