
1 

 

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Број: ЈН 161/18-10 

Дана: 24.01.2019. 

 

На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и 

Решења о образовању комисије број ЈН 161/18-3 од 20.12.2018.год., у поступку јавне набавке 

мале вредности: Одржавање система видео надзора и алармног система 2018. год.  (за 

потребе ШГ „Сомбор“) 2018. год. (за потребе ШГ „Сомбор“), покренутог Одлуком 

Заступника огранка ЈП „Војводинашуме“ ШГ''Сомбор'' Сомбор бр. ЈН 161/18-2 од 

20.12.2018.год., Комисија за јавну набавку, сходно својим овлашћењима, благовремено доноси 

 

 

ОДЛУКУ  О  I  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 I У конкурсној документацији бр. ЈН 161/18-5 од 18.01.2019.год  у поступку јавне 

набавке мале вредности добара услуга – Одржавање система видео надзора и алармног 

система 2018. год.  (за потребе ШГ „Сомбор“) (за потребе ШГ „Сомбор“), број 42/18, 

објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 18.01.2019.год.  
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МЕЊА СЕ у Прилогу бр 3.(табеларни део – ставка 7*) Образац ’’ТЕХНИЧКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ’’страна 5-7  и сада гласи : 

 
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин        Прилог бр.3 

ШГ „СОМБОР“ Сомбор 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ  

    КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ) 

 

Редни 

број 
Назив резевних делова са техничким карактеристикама 

Нормативи 

за услугу 

одржавања 

алармног 

система и 

система 

видео 

надзора 

(норма 

час) 

1 

H.265 pentabrid дигитални видео снимач, подржава 16 HDCVI / TVI / AHD / 

аналогних камера до 5MP и осам додатних IP камера до 6MP 

H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресија, снимање HDCVI/AHD/TVI камера 

до резолуције 5MP, 1 аудио улаз,  1 аудио излаз, двосмерна аудио 

комуникација, подржава аудио преко коаксијалног кабла, брзина снимања 

до 25fps у зависности од резолуција камера (5M-N u 10fps прва два канала, 

4M-N i 1080p у 15fps, 1080N и ниже у 25fps), 1 HDMI 1 USB 2.0 порт за 

контролу мишем, 1 USB 3.0 порт за bekap, RS485 порт излаз 4K резолуције, 

1 VGA узлаз, максимални капацитет  hard diska 10TB, за управљање PTZ 

камерама, напајање 12VDC/2A  

до 3 часа 

2 Hard Disk 2Tb SATA III, 3,5'', Intellipower, 64MB 1 час 

3 

FULL HD 1080p HDCVI камера у IP67 dome кућишту, 2 megapiksela, 1/2.7” 

2Mpx CMOS чип са прогресивним скенирањем. Максимална резолуција 

1920x1080 у 30fps, фиксни мегапикселни објектив 3.6 mm, ICR филтер, D-

WDR, аутоматска контрола беле боје, избор HD и SD преноса слике, 

аутоматска контрола појачања, 2D редукција шума, максимални домет IC 

диода 30 метара, 12VDC. 

до 3 часа 

4 
10A стабилисани исправљач 220Vac/12Vdc, чопер,реглете за прикључивање 

18 камера 1 час 

5 

HDCVI камера, 2 мегапиксела, 1080P,  водоотпорна, у IP67 кућишту, са 

smart IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 мегапикселни CMOS чип, 

25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P, веома брз пренос у реалном времену, 

дан/ноћ функција, Избор мода рада путем UTC OSD контролера или са 

HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, BLC, 2D редукција шума, фиксни 

мегапикселни објектив 3,6mm, Smart инфрацрвене диоде максималног 

домета до 80m, IP67, DC12V 

до 3 часа 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
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6 

PTZ FULL HD 1080p дан/ноћ HDCVI камера у водоотпорном IP66 кућишту, 

WDR 120dB, 3DNR, 2 мегапиксела Startlight CMOS, 25x оптички зум 1/2,8'' 

Starvis CMOS чип са прогресивним скенирањем, резолуција 2 мегапиксела, 

smart IR диоде домета до 150 метара, моторизовани објектив од 4,8mm do 

120mm, 300 preset позиција, ICR филтер, OSD мени, WDR 120dB, 16x 

дигитални зум, 1 аудио улаз, RS485, 2 алармна улаза, 1 релејни излаз, 

24VAC/3A, IP66 

до 4 часа 

7* 

Алармна централа 10 зона, 2 партиције, 2 PGM излаза, LED шифратор, 

метална кутија, комуникатор,5 улаза за зоне (10 са дуплирањем) + маx.15 

зона на тастатурама, (могућност додавања 15 тастатура), испуњава EN 50131 

Security Grade 2 стандард. Комуникатор је састави део алармне централе. 

Тастарура треба да има следеће карактеристике: лед шифратор за 10 зона ( за 

MG5000, MG5050 и Spectra SP), 1 улаз за зону, 3 паник тастера. 

до 6 часова  

8* Напајање за алармну централу 30VA 1 час 

9* 

Детектор покрета аналогни, домет 11 met видни угао 110 степени dual 

element сензор, аутоматска температурна компензација аутоматска импулсна 

обрада сигнала, заштита од RF i EM сметњи tamper прекидач 
1 час 

10* 
Dualni (микроталасни и IC сензор), домет 12m, видни угао 90º подесиви 

микроталасни опсег, 3 LED диоде 1 час 

11* 

Телефонска дојава, 8 тел.бројева, укључивање/искључивање партиција и 

PGM-ova, испуњава EN 50131 Security Grade 2 standard компатибилан са 

Spectra SP, MG5000, MG5050 i EVO plug-in 
до 2 часа 

12* 
Детектор лома стакла, комплетна анализа звучног и ултразвучног спектра, 

домет  9 m или 4.5 m  два операциона мода: BUS ili релеј 1 час 

13* 

Спољна сирена са блицером, антисаботажно заштићена двоструко кућиште, 

сервисни мод позитивна и негативна тригерација, аларм у случају губитка 

напајања заштита од кратког споја, аутоматско тестирање свих параметара 

уз индикацију неиправности, тајмер, индикација празног акумулатора.  

до 3 часа 

14* Зглобни носач за IC сензоре, зидна или плафонска монтажа 1 час 

15* 
LCD шифратор новог дизајна са плавим LCD екраном са могућношћу 

приказа до 32 карактера (за MG5000, MG5050 и Spectra SP) до 2 часа 

16* Оловни херметички затворени акумулатор 12V/7Ah 1 час 

17 Ситни  потрошни материјал   

 

Напомена:  

Рез. делови за видео надзор од броја 1-6, 17 

Рез. делови за алармне системе од броја 7-17 

 

Локације на којима се налазе видео надзори: 

 -ШУ  Апатин      Кружни насип 13, Апатин 

- ШГ Сомбор      Апатински пут 11, Сомбор 

- Машински парк, Каналска бб, Бачки Моноштор 

- Инфо центар, Карапанџа КО Колут 

- Машински парк, Граничарска бб Суботица 

- Лугарница, Кањижа  

 

Локације на којима се налазе алармни системи: 

- ШУ  Суботица – лов.кућа ''Храстовача''  Граничарска бб,  Суботица 

- ШУ  Суботица  Мајшански пут  91, Суботица 

- Машински парк – Граничарска бб, Суботица 

- Лугарница – Кањижа 
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- ШУ Оџаци, Светозара Марковића 20 

- Инфо центар, Карапанџа 

- ШГ Сомбор,  Апатински пут 11 

 

Време извршења појединачне услуге на свим поменутим локацијама је 24 часа од писменог 

захтева Наручиоца у току трајања уговора (година дана). 

 

 

ГАРАНТНИ РОК  

Гарантни рок на замењене рез.делове: ______  ( мин. 24 месецa) 

Гарантни рок на сервис: _________ ( мин. 6 месеци) 

 

Понуђач је дужан да приликом испоруке/уградње добара достави произвођачки декларацију (техничку ) 

/спецификацију, на српском језику, којима се потврђује да испоручена добра испуњавају све захтеве у 

погледу техничких карактеристика. 

Понуђач је дужан да достави и исправно попуњен и оверен гарантни лист. 

 

Понуђач је обавезан да у складу са условима произвођачке гаранције у гарантном року изврши 

поправку неисправног добра, набавку и уградњу резервног дела и отклањање квара о свом трошку, 

довођењем добра у исправно стање. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:  

Рок плаћња услуга је _______ дана (минимално 30, максимално 45 дана) од дана извршења сукцесивне 

услуге.  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда. 

ПОНУДА ЈЕ ОДГОВАРАЈУЋА АКО ИСПУЊАВА СВЕ ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ  ЗАХТЕВЕ 

НАРУЧИОЦА  

 

Понуђач потписом потврђује да је упознат са техничким карактеристикама ( спецификацијама) 

за јавну набавку услуга и осталим условима, као и да ће исте у целости испунити. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Место и датум    МП                      Потпис Понуђача  

_____________________________                                                                ______________________ 
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МЕЊА СЕ у Прилогу бр 6.  ’’Део образац понуде’’- табеларни део , страна 20-22  ставка 7* и сада 

гласи : 

 
5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Цена услуге сервиса износи______________________дин/норма час без ПДВ. 

Цена услуге сервиса износи______________________дин/норма час са ПДВ. 

 

Радни часови се обрачунавају према датим нормативима од момента приступа понуђача алармном 

систему и/или систему видео надзора ради интервенције до момента  отклањање квара и пуштања у рад, 

о чему се сачињава радни налог по појединачним локацијама. 

Нормативи су дати у радним сатима без обзира на број извршилаца који излазе на терен и локацијама 

на којима се врши сервис 

 

Извод из Ценовника резервних делова који ће се најчешће користити приликом сервиса у динарима без 

ПДВ. 

 

Реd. 

број 

Назив резевних делова са техничким 

карактеристикама 

Јед. 

мере 
Кол 

Цена по 

јед.мере 

 (без 

ПДВ-а) 

Цена по 

јед.мере  

(са ПДВ-

ом) 

Укупна 

вредност 

(без 

ПДВ-а) 

Укупна 

вредност  

(са ПДВ-

ом) 

1 

H.265 pentabrid дигитални видео снимач, 

подржава 16 HDCVI / TVI / AHD / 

аналогних камера до 5MP и осам додатних 

IP камера до 6MP 

H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресија, 

снимање HDCVI/AHD/TVI камера до 

резолуције 5MP, 1 аудио улаз,  1 аудио 

излаз, двосмерна аудио комуникација, 

подржава аудио преко коаксијалног кабла, 

брзина снимања до 25fps у зависности од 

резолуција камера (5M-N u 10fps прва два 

канала, 4M-N i 1080p у 15fps, 1080N и ниже 

у 25fps), 1 HDMI 1 USB 2.0 порт за 

контролу мишем, 1 USB 3.0 порт за bekap, 

RS485 порт излаз 4K резолуције, 1 VGA 

узлаз, максимални капацитет  hard diska 

10TB, за управљање PTZ камерама, 

напајање 12VDC/2A  

ком 1   

   

2 
Hard Disk 2Tb SATA III, 3,5'', Intellipower, 

64MB 
ком 1   

   

3 

FULL HD 1080p HDCVI камера у IP67 

dome кућишту, 2 megapiksela, 1/2.7” 2Mpx 

CMOS чип са прогресивним скенирањем. 

Максимална резолуција 1920x1080 у 30fps, 

фиксни мегапикселни објектив 3.6 mm, ICR 

филтер, D-WDR, аутоматска контрола беле 

боје, избор HD и SD преноса слике, 

аутоматска контрола појачања, 2D 

редукција шума, максимални домет IC 

диода 30 метара, 12VDC. 

ком 1   

   

4 
10A стабилисани исправљач 220Vac/12Vdc, 

чопер,реглете за прикључивање 18 камера ком 1   
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5 

HDCVI камера, 2 мегапиксела, 1080P,  

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart IC 

диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

мегапикселни CMOS чип, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, веома брз пренос у 

реалном времену, дан/ноћ функција, Избор 

мода рада путем UTC OSD контролера или 

са HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, 

BLC, 2D редукција шума, фиксни 

мегапикселни објектив 3,6mm, Smart 

инфрацрвене диоде максималног домета до 

80m, IP67, DC12V 

ком 1   

   

6 

PTZ FULL HD 1080p дан/ноћ HDCVI 

камера у водоотпорном IP66 кућишту, 

WDR 120dB, 3DNR, 2 мегапиксела 

Startlight CMOS, 25x оптички зум 1/2,8'' 

Starvis CMOS чип са прогресивним 

скенирањем, резолуција 2 мегапиксела, 

smart IR диоде домета до 150 метара, 

моторизовани објектив од 4,8mm do 

120mm, 300 preset позиција, ICR филтер, 

OSD мени, WDR 120dB, 16x дигитални зум, 

1 аудио улаз, RS485, 2 алармна улаза, 1 

релејни излаз, 24VAC/3A, IP66 

ком 1   

   

7* 

Алармна централа 10 зона, 2 партиције, 2 

PGM излаза, LED шифратор, метална 

кутија, комуникатор,5 улаза за зоне (10 са 

дуплирањем) + маx.15 зона на тастатурама, 

(могућност додавања 15 тастатура), 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

стандард. Комуникатор је састави део 

алармне централе. 

Тастарура треба да има следеће 

карактеристике: лед шифратор за 10 зона ( 

за MG5000, MG5050 и Spectra SP), 1 улаз за 

зону, 3 паник тастера. 

ком 1   

   

8* Напајање за алармну централу 30VA ком 1      

9* 

Детектор покрета аналогни, домет 11 met 

видни угао 110 степени dual element сензор, 

аутоматска температурна компензација 

аутоматска импулсна обрада сигнала, 

заштита од RF i EM сметњи tamper 

прекидач 

ком 1   

   

10* 

Dualni (микроталасни и IC сензор), домет 

12m, видни угао 90º подесиви 

микроталасни опсег, 3 LED диоде 

ком 1   
   

11* 

Телефонска дојава, 8 тел.бројева, 

укључивање/искључивање партиција и 

PGM-ova, испуњава EN 50131 Security 

Grade 2 standard компатибилан са Spectra 

SP, MG5000, MG5050 i EVO plug-in 

ком 1   

   

12* 

Детектор лома стакла, комплетна анализа 

звучног и ултразвучног спектра, домет  9 m 

или 4.5 m  два операциона мода: BUS ili 

релеј 

ком 1   
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13* 

Спољна сирена са блицером, 

антисаботажно заштићена двоструко 

кућиште, сервисни мод позитивна и 

негативна тригерација, аларм у случају 

губитка напајања заштита од кратког споја, 

аутоматско тестирање свих параметара уз 

индикацију неиправности, тајмер, 

индикација празног акумулатора 

ком 1   

   

14* 
Зглобни носач за IC сензоре, зидна или 

плафонска монтажа 
ком 1   

   

15* 

LCD шифратор новог дизајна са плавим 

LCD екраном са могућношћу приказа до 32 

карактера (за MG5000, MG5050 и Spectra 

SP) 

ком 1   

   

16* 
Оловни херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 
ком 1   

   

17 
Ситни  потрошни материјал 

пауш.     
   

                                                                                                                              УКУПНО: 
  

 

 

Цене резервних делова су фиксне током трајња уговора. Наручилац може набављати и друге резеревне 

делове по потреби. 

 

Укупна вредност рез.делова______________________ дин. без ПДВ-а. 

Укупна вредност рез.делова______________________ дин. са ПДВ-ом. 

 

Укупна вредност понуде (цена услуге сервиса + рез.делови ) _________________ дин. без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде (цена услуге сервиса + рез.делови ) _________________ дин. са ПДВ-ом. 

 

Максимална вредност уговора је једнaка процењеној вредности ове јавне набавке. 

 

Рок плаћња услуга је _______ дана (минимално 30, максимално 45 дана) од дана извршења сукцесивне 

услуге.  

 

ГАРАНТНИ РОК  

Гарантни рок на замењене рез.делове: ______  ( мин. 24 месецa) 

Гарантни рок на сервис: _________ ( мин. 6 месеци) 

 

Време извршења појединачне услуге на свим поменутим локацијама је 24 часа од писменог захтева 

Наручиоца у току трајања уговора ( година дана). 

 

Места вршења услуга (видео надзори ): 

-ШУ  Апатин - Кружни насип 13, Апатин 

- ШГ Сомбор - Апатински пут 11, Сомбор 

- Машински парк - Каналска бб, Бачки Моноштор 

- Инфо центар - Карапанџа КО Колут 

- Машински парк - Граничарска бб Суботица 

- Лугарница - Кањижа  

 

Места вршења услуга (алармни системи): 

- ШУ  Суботица – лов.кућа ''Храстовача''  Граничарска бб,  Суботица 

- ШУ  Суботица - Мајшански пут  91, Суботица 

- Машински парк – Граничарска бб, Суботица 
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- Лугарница – Кањижа 

- ШУ Оџаци - Светозара Марсковића 20 

- Инфо центар - Карапанџа 

- ШГ Сомбор - Апатински пут 11 

 

 

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник групе 

понуђача одређен споразумом 

 

Место и датум:    М. П.    Понуђач 
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МЕЊА СЕ у Прилогу бр 7  ’’Модел уговора''- табеларни део , страна 23-27, ставка 7* и сада 

гласи :            
            Прилог бр. 7 

 
ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин 

Прерадовићева 2 

Матични број:08762198; 

ПИБ:101636567; 

Огранак Предузећа 

ШГ „Сомбор“ Сомбор 

Број: ________  

Датум: ____.____._______ 

 

МОДЕЛ УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА 2018. ГОД. 

I УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

Закључен у Сомбору, дана _________ . године између: 

 

 1. Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа заступник огранка Предузећа ШГ 

„Сомбор“ Сомбор Апатински пут 11,  Срђан Пеурача, маст.инж.шум., с једне стране  као купац  

(у даљем тексту: Наручилац), и 

 

 2. ___________________________________________________________________________________

_________________________________ (у даљем тексту: Давалац услуга). 

 

II ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА 

Члан 1. 

  Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу достављене понуде 

број ____ Даваоца услуга која је прихваћена од стране наручиоца, у поступку јавне набавке мале 

вредности спроведене по Одлуци заступника огранка ШГ''Сомбор'' број ЈН 096/18-2 од 19.09.2018.год. и 

године Понуда даваоца услуга дел. број ______ је саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Предмет уговора је вршење услуга ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И 

АЛАРМНОГ СИСТЕМА ЗА 2017. ГОДИНУ (за потребе ШГ ''Сомбор'') по следећим ценама: 
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Реd. 

број 

Назив резевних делова са техничким 

карактеристикама 

Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по 

јед.мере 

 (без 

ПДВ-а) 

Цена по 

јед.мере  

(са ПДВ-

ом) 

Укупна 

вредност 

(без 

ПДВ-а) 

Укупна 

вредност  

(са ПДВ-

ом) 

1 

H.265 pentabrid дигитални видео снимач, 

подржава 16 HDCVI / TVI / AHD / аналогних 

камера до 5MP и осам додатних IP камера до 

6MP H.265+/H.265/H.264+/H.264 компресија, 

снимање HDCVI/AHD/TVI камера до 

резолуције 5MP, 1 аудио улаз,  1 аудио излаз, 

двосмерна аудио комуникација, подржава 

аудио преко коаксијалног кабла, брзина 

снимања до 25fps у зависности од резолуција 

камера (5M-N u 10fps прва два канала, 4M-N 

i 1080p у 15fps, 1080N и ниже у 25fps), 1 

HDMI 1 USB 2.0 порт за контролу мишем, 1 

USB 3.0 порт за bekap, RS485 порт излаз 4K 

резолуције, 1 VGA узлаз, максимални 

капацитет  hard diska 10TB, за управљање 

PTZ камерама, напајање 12VDC/2A  

ком 1   

   

2 
Hard Disk 2Tb SATA III, 3,5'', Intellipower, 

64MB 
ком 1   

   

3 

FULL HD 1080p HDCVI камера у IP67 dome 

кућишту, 2 megapiksela, 1/2.7” 2Mpx CMOS 

чип са прогресивним скенирањем. 

Максимална резолуција 1920x1080 у 30fps, 

фиксни мегапикселни објектив 3.6 mm, ICR 

филтер, D-WDR, аутоматска контрола беле 

боје, избор HD и SD преноса слике, 

аутоматска контрола појачања, 2D редукција 

шума, максимални домет IC диода 30 метара, 

12VDC. 

ком 1   

   

4 
10A стабилисани исправљач 220Vac/12Vdc, 

чопер,реглете за прикључивање 18 камера ком 1   
   

5 

HDCVI камера, 2 мегапиксела, 1080P,  

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart IC 

диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 мегапикселни 

CMOS чип, 25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, веома брз пренос у 

реалном времену, дан/ноћ функција, Избор 

мода рада путем UTC OSD контролера или са 

HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, 

BLC, 2D редукција шума, фиксни 

мегапикселни објектив 3,6mm, Smart 

инфрацрвене диоде максималног домета до 

80m, IP67, DC12V 

ком 1   
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6 

PTZ FULL HD 1080p дан/ноћ HDCVI камера 

у водоотпорном IP66 кућишту, WDR 120dB, 

3DNR, 2 мегапиксела Startlight CMOS, 25x 

оптички зум 1/2,8'' Starvis CMOS чип са 

прогресивним скенирањем, резолуција 2 

мегапиксела, smart IR диоде домета до 150 

метара, моторизовани објектив од 4,8mm do 

120mm, 300 preset позиција, ICR филтер, 

OSD мени, WDR 120dB, 16x дигитални зум, 1 

аудио улаз, RS485, 2 алармна улаза, 1 релејни 

излаз, 24VAC/3A, IP66 

ком 1   

   

7* 

Алармна централа 10 зона, 2 партиције, 2 

PGM излаза, LED шифратор, метална кутија, 

комуникатор,5 улаза за зоне (10 са 

дуплирањем) + маx.15 зона на тастатурама, 

(могућност додавања 15 тастатура), испуњава 

EN 50131 Security Grade 2 стандард. 

Комуникатор је састави део алармне 

централе. 

Тастарура треба да има следеће 

карактеристике: лед шифратор за 10 зона ( за 

MG5000, MG5050 и Spectra SP), 1 улаз за 

зону, 3 паник тастера. 

ком 1   

   

8* Напајање за алармну централу 30VA ком 1      

9* 

Детектор покрета аналогни, домет 11 met 

видни угао 110 степени dual element сензор, 

аутоматска температурна компензација 

аутоматска импулсна обрада сигнала, 

заштита од RF i EM сметњи tamper прекидач 

ком 1   

   

10* 

Dualni (микроталасни и IC сензор), домет 

12m, видни угао 90º подесиви микроталасни 

опсег, 3 LED диоде 

ком 1   
   

11* 

Телефонска дојава, 8 тел.бројева, 

укључивање/искључивање партиција и PGM-

ova, испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard компатибилан са Spectra SP, 

MG5000, MG5050 i EVO plug-in 

ком 1   

   

12* 

Детектор лома стакла, комплетна анализа 

звучног и ултразвучног спектра, домет  9 m 

или 4.5 m  два операциона мода: BUS ili релеј 

ком 1   
   

13* 

Спољна сирена са блицером, антисаботажно 

заштићена двоструко кућиште, сервисни мод 

позитивна и негативна тригерација, аларм у 

случају губитка напајања заштита од кратког 

споја, аутоматско тестирање свих параметара 

уз индикацију неиправности, тајмер, 

индикација празног акумулатора 

ком 1   

   

14* 
Зглобни носач за IC сензоре, зидна или 

плафонска монтажа 
ком 1   

   

15* 

LCD шифратор новог дизајна са плавим LCD 

екраном са могућношћу приказа до 32 

карактера (за MG5000, MG5050 и Spectra SP) 

ком 1   
   

16* 
Оловни херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 
ком 1   
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17 
Ситни  потрошни материјал пау

ш. 
    

   

                                                                                                                              УКУПНО: 
  

 

Цена услуге сервиса износи______________________дин/норма час без ПДВ. 

Цена услуге сервиса износи______________________дин/норма час са ПДВ. 

 

Укупна вредност рез.делова______________________ дин. без ПДВ-а. 

Укупна вредност рез.делова______________________ дин. са ПДВ-ом. 

 

Укупна вредност понуде (цена услуге сервиса + рез.делови ) _________________ дин. без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде (цена услуге сервиса + рез.делови ) _________________ дин. са ПДВ-ом. 

 

Цена у понуди се изражава у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

Цена по норма часу је фиксна. У цену услуге сервиса су садржани сви зависни трошкови (  превозни 

трошкови до места вршења услуга, монтажа, и сл.). 

Исказана цена је коначна, са свим урачунатим попустима, и представља коначну вредност. 

Исказана ценa је фиксна до реализације Уговора. 

 

Цене резервних делова, који ће се најчешће користити приликом сервиса, дате су у понуди 

Продавца, која чини саставни део овог Уговора. 

Цене резервних делова су фиксне током трајања уговора. 

Извршилац је сагласан да Наручилац задржава право да услед измењених или непредвиђених 

околности замени претходне резервне делове са сродним/сличним добрима под условом да се 

целокупна уговорена вредност не мења. 

 

Уговорне стране сагласно утврђују да УКУПНА ВРЕДНОСТ УСЛУГА, на бази напред исказаних 

јединичних цена, не сме прећи процењену вредност предметне јавне набавке услуга, коју је утврдио и у 

тој висини обезбедио Наручилац услуга, а која на годишњем нивоу износи: _____________ динара без 

ПДВ-а 

Члан 3. 

Извршилац услуге је дужан да услугу која је предмет уговора, изврши  у року од 24 сата од 

писменог захтева Наручиоца у току трајања уговора ( година дана). 

 

    Члан 4. 

 Извршилац је обавезан да за извршену услуге испостави Наручиоцу фактуру у складу са 

важећим прописима, у року од 3 дана од дана извршене сукцесивне услуге, а по основу радног налога, 

који обухвата утрошак радних часова и материјала потписан од стране овлашћених лица уговорних 

страна. Радни часови се обрачунавају према нормативу датим у Прилогу бр. 3 Конкурсне 

документације.  

 

Члан 5. 

Наручилац је обавезан да изврши плаћање извршене услуге у року од __од дана настанка 

дужничко-поверилачког односа. Дужничко-поверилачки однос настаје даном изврешног сервиса и 

пуштања у рад предмета овог уговора Наручиоцу. 

 

Члан 6. 

Гарантни рок на замењене рез.делове: ______   

Гарантни рок на сервис: _________  

 

          Члан 7. 

 Плаћање за извршену услугу врши вирмански наручилац, коме је услуга извршена. 
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Члан 8. 

Извршилац се обавезује да ће: 

-пружити услуге у складу са захтевом наручиоца 

-пружене услуге у свему одговарати захтеваним техничким карактеристикама,   квалитету и 

другим посебним условима наручиоца 

-у случају рекламације наручиоца на квалитет услуга одмах извршити нову услугу одговарајућег 

квалитета по диспозицијама наручиоца 

-изврштити фактурисање услуга у погледу рока, висине и осталих услова сагласно поднетој 

понуди  

- пре изласка на терен о свом доласку обавестити и услугу извршити у присуству овлашћеног 

лица из ШГ ''Сомбор. 

Члан 9. 

 Наручилац се обавезује да ће: 

- Извршилац услуга благовремено упутити захтев за пружањем услуга  

- благовремено обезбедити приступ локацијама на којима се налазе аларни системи и систем  

  видео надзора ( ШГ'' Сомбор, Апатински пут 11, Сомбор, ШУ ''Суботица'', Мајшански пут  

  91, и лов.кућа ''Храстовача'', Граничарска бб, Суботица, лугарница Кањижа, Кањижа бб,  

  Машински парк, Граничарска бб, Суботица, ШУ  Апатин      Кружни насип 13, Апатин,   

  ШУ''Козара'' Машински парк, Каналска бб, Бачки Моноштор, Инфо центар ''Карапанџа,  

  Бездан, ШУ''Оџаци'' Светозара Марковића 20) 

- извршити плаћање  према уговореним роковима, цени и осталом  

- у случају потребе рекламирања, за извршене услуге то учинити одмах, а најкасније  у року од 3  

  дана од дана извршене услуге 

 

Члан 10. 

У случају кашњења у вршењу услуге, Наручилац има могућност да одреди Извршиоцу накнадни 

рок. У том случају обавештава Извршиоца писменим путем о продужењу рока, најкасније наредног 

дана од дана истека уговореног рока за вршење услуге. 

 Уколико Наручилац Извршиоцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а услуга не 

буде извршена у том року, Извршилац је обавезан да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 0,5% 

од вредности неизвршене услуге за сваки дан закашњења, максимално 5% од вредности уговор. 

 

Члан 11. 

 Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 

захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено 

извршила. 

 Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана. 

 

    Члан 12. 

Приликом закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза 

средством финансијског обезбеђења – регистровану бланко соло меницу, оверену печатом и потписом 

Продавца, са меничним писмом, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10% од вредности 

уговора из члана 1. а у циу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости 

извршити на уговорени начин и у уговореном року. 

 Меница се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца уговора. 

Меница се не може вратити Продавцу пре истека рока за испуњења обавеза, осим уколико је Продавац 

у целости испунио своје обавезе. 

 

Члан 13. 

 Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у 

писаном облику. 

Члан 14. 

 На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
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Члан 15. 

 Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а 

у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сомбору. 

 

Члан 16. 

 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и траје  годину дана односно, до окончања – 

реализације уговорених обавеза по овом  уговору. 

 

Члан 17. 

 Уговорне стране сагласно утврђују да се рок, на који је уговор закључен, може продужити 

уколико се уговорене услуге нису извршиле у целости, а Наручилац има потребе за тим, о чему је 

Наручилац дужан да донесе одлуку у складу са ЗЈН, а уговорне стране закључе анекс уговора. 

 

Члан 18. 

 Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих  свакој уговорној страни 

припада по 2 (два) примерка. 

 

             

 

 

             ЗА ИЗВРШИОЦА            ЗА НАРУЧИОЦА 

                                 Заступник огранка, ШГ „Сомбор“ Сомбор  

                                                Срђан Пеурача, мастер инжењер шумарства 

 

__________________________     ____________________________ 
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II У осталом делу конкурсна документација бр. ЈН 161/18-5 од 18.01.2019.год. за јавну набавку 

услуга – Одржавање система видео надзора и алармног система 2018. год.– (за потребе ШГ 

„Сомбор“), која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности,  се не мења. 

 

III Понуђач је дужан да Понуду обавезно достави на измењеним обрасцима. 

 

IV Ове измене и допуне постају саставни део конкурсне документације, те се, без 

одлагања,заједно са овом Одлуком,на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 
V Обзиром да се измене врше у року краћем од 8 (осам) дана пре истека рока за подношење 

понуда, рок за подношење понуда се продужава до 30.01.2019.год. (до 10,00 часова). 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 30.01.2019. године у 10,30 часова у просторијама Огранка 

предузећа ШГ „Сомбор“ Сомбор, Апатински пут 11. 
 

 

 

              Председник Комисије 

           Предраг Станковић, дипл.инж.шум. 

________________________ 

 


