
ОБРАЗАЦ - 1 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ И 

КАДРОВСКИХ УСЛОВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ДИРЕКТНОГ 

ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА            

У 2023. ГОДИНИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 

дајем следећу:            

И З Ј А В У 

 

Понуђач _____________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] у поступку конкурса за  услуге телевизијског преноса седница 

Скупштине града Чачка, испуњава све техничке и кадровске услове  дефинисане 

конкурсном документацијом  и то:  

 

1. Понуђач  поседује техничке и кадровске могућности и опрему да преноси седнице 

Скупштине преузимањем аудио-видео сигнала са 4 камере и конференцијског система 

е-парламента или готовог live stream-а Портала скупштине града и обезбедиће 

присутност минимум 1 (једног) техничког лица у току трајања седнице Скупштине. 

2. Понуђач поседује кадровски капацитет од минимум 2 (два) техничка лица и опрему 

од минимум 4 (четири) камере од којих је једна покретна и реализоваће директне 

телевизијске преносе употребом те опреме и ангажовањем техничких лица у 

случајевима нефункционалности система е-парламента. 

3. Понуђач  поседује техничке могућности да преноси седнице Скупштине ван 

зграде Градске управе града Чачка у случају измештеног места заседања. 

4. Преноси седница Скупштине неће бити комерцијално прекидани. 

5. Понуђач ће  технички обезбедити да на почетку сваког заседања емитује шпицу или 

натпис који ће садржати број седнице, дан, месец и годину одржавања седнице 

Скупштине града. 

6. У горњем левом или десном углу у току ТВ преноса седнице Скупштине биће 

исписан натпис да је пренос уживо. 

7. Понуђач ће обезбедити да директан ТВ пренос има логотип телевизије. 

8. Понуђач - емитер потписивањем ове Изјаве даје сагласност да се директан пренос 

седница Скупштине емитује и на порталу Скупштине града Чачка (live stream) што ће 

реализовати  Наручилац. 

 

 

Место:_____________                                                                   Понуђач:  

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, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 

испуњава обавезне техничке и кадровске услове конкурса. 


