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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012., 14/2015., 

68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и доказивању испуњености услова члан 6. („Сл.гласник РС“ број 86/2015) и Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈН 173/19-2 од 23.12.2019. године. Јавно предузеће 

"Војводинашуме" Петроварадин, ШГ „Сомбор“ Апатински пут 11,  
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин 

ШГ „СОМБОР“ Сомбор         Прилог бр.1 

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Седиште наручиоца: Сомбор, Апатински пут 11 

Одговорна особа (потписник уговора): Срђан Пеурача, маст.инж.шум., заступник огранка 

Особа за контакт: Предраг Станковић, дипл.инж.шум. -  председник комисије 

Телефон: 025/463-111 

Телефакс:025/463-115 

Интернет страница: www.vojvodinasume.rs 

Текући рачун: 310-280-60 NLB банка Нови Сад. 

Матични број: 08762198 

ПИБ: 101636567 

Број регистровања за ПДВ: 132716493  

 

2.ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Јавна набавка мале вредности услуга. 

 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су добра: –  СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ  
2019. ГОД.  ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) 

Ознака из општег речника набавки: 32323500-систем видео надзора, 35121700-алармни 

системи 
     

4. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набака. 

 

5. ЦИЉ ПОСТУПКА 
 Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити 

закључен са понуђачем којем Наручилац одлуком додели уговор. 

 

6. ПРАВО УЧЕШЋА 

  Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица која 

испуњавају услове из члана 75. ЗЈН, а испуњеност услова доказује се према члану 77. Истог Закона, 

према Упутству за доказивање испуњености услова за учешће садржаним у конкурсној документацији. 

 

7. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају 

да доказују да понуђачи испуњавају све законом и подзаконским актима прописане услове за учешће у 

поступку јавне набавке, а на основу објављеног позива за подношење понуда. 

 

8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда  ће се обавити дана 12.02.2020. год. у 10,30 часова у Дирекцији ШГ 

„Сомбор“ Апатински пут 11. 

 Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку. 

 

9. КОНТАКТ 
Особа за контакт: 

Предраг Станковић,, дипл.инж.шум. -  председник комисије 

e-mail: spredrag@sgsombor.co.rs 

 



 

  4 
ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин                       Прилог 2. 

ШГ „СОМБОР“ Сомбор   

           

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке су добра: СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ  
2019. ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) 

 

2. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

Јавна набавка је обликована у две партије: 

- партија 1. Систем видео надзора 

- партија 2. Алармни системи, са услугом инсталирања 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или две партија. Понуда мора обухватати једну 

целокупну партију. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две партије, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно. 

 

3. ПРЕУЗИМАЊЕ – ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 Конкурсна документација се доставља, у штампаном облику, поштом, а на захтев понуђача 

може се доставити и електронским путем. Документација се може и лично узети у ЈП 

''Војводинашуме''Петроварадин, ШГ „Сомбор“ Апатински пут 11. 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије 

www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца www.vojvodinasume.rs. 

 

4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда се припрема и подноси у складу са овом конкурсном документацијом и треба да 

доказује да понуђач испуњава законом прописане услове за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности. 

 Понуда се сматра благовременом ако је у ЈП "Војводинашуме", Петроварадин, ШГ „Сомбор“ 

Сомбор   Апатински пут  број 11,  приспела до дана 12.02.2020.год. до 10,00 часова. 

 Понуђач понуду може да пошаље поштом, или преда лично на адресу: ЈП "Војводинашуме", 

ШГ „Сомбор“, Сомбор   Апатински пут  11 

  Понуда  мора бити у затвореној коверти, са назнаком "НЕ ОТВАРАЈ – понуда за јавну 

набавку добара ‘'  СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ  2019. ГОД.  ( за 

потребе ШГ ''СОМБОР'' ) за партију/е_______'' 
 

Понуде које не  стигну наручиоцу до дана 12.02.2020. год. (било лично или поштом), 

најкасније до 10,00 часова, сматраће се неблаговременим. 

 Неблаговремене понуде ће, неотворене, са назнаком да су неблаговремено поднете бити 

враћене понуђачима. 

 

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда  ће се обавити дана 12.02.2020. год. у 10,30 часова у Дирекцији ШГ 

„Сомбор“ Апатински пут 11. 

 Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца поднети пуномоћ за учешће у поступку. 
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6. ПОПРАТНИ ОБРАТАЦ 

 (попунити и залепити на коверту/кутију)  

или дословно преписати 

 

датум и сат подношења: __________________________________ 

                                               (попуњава Писарница код наручиоца)  

 

 

 

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ! 

  

–  СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ  

2019.ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) 
У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА  

за партију/е ____________ 

Редни број јавне набавке: 45/2019 

 

 

НАРУЧИЛАЦ:  

ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин 

ШГ’’Сомбор’’, Апатински пут 11 

25101 Сомбор 

 

ПОНУЂАЧ:  

 

назив: _______________________________________ 

  

адреса: ______________________________________ 

 

број телефона: ________________________________ 

 

број телефакса:  _______________________________ 

 

електронска адреса: ___________________________   

 

име и презиме лица за контакт: _______________________  

 

 
 

                                       Председник комисије 

                                                                                        Предраг Станковић, дипл.инж.шум.  
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин        Прилог бр.3 

ШГ „СОМБОР“ Сомбор 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ) 

 Партија 1.Систем видео надзора 

Табела 1. Локација 1. Суботица – Мајшански пут 91, Суботица 

Ред. 

број 
Опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

1 

DVR Pentabrid 8  видео улаза, H.265 pentabrid дигитални видео снимач, 

подржава  8 HDCVI / TVI / AHD / аналогних камера до 5MP и четири додатне 

IP камере 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 1 i 2 

kanal, 4M-N i 1080p u 15fps, 1080N i niže u 25fps svi kanali), 1 HDMI излаз, 1 

VGA излаз, максимални капацитет  hard diska 10TB, 2 USB порта за bekap и 

контролу мишем, RS485 порт за управљање PTZ камерама, напајање 12VDC/2A 

ком 1 

2 HDD 2Tb SATA III, Hard disk 2TB, SATAIII 3,5'', Intellipower, 64MB ком 1 

3 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 (HDCV, 

Analogna, TVI ili AHD) водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart IC диодама Image 

Sensor 1/2.7'' 2 megapikselni 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 контролора или са HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, BLC, 2D 

редукција шума, фиксни megapikselni објектив 3,6mm, Smart инфрацрвене 

диоде максималног домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 

4 

4 

Напајање 12vdc 4A, Адаптер desktop DC12V / 4A Input voltage: AC 100-240V, 

50-60Hz, Output voltage: DC12V, 4 ампера, радна температура -20-60°C, тежина 

446g, димензије 119.4x53x39mm 

ком 

1 

5 Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 m 200 

6 PVC каналице 25x40x2000 мм  самолепива ком 30 

7 Метални орман 500x500x250 мм са бравицом (кључем) IP66 водоотпоран ком 1 

8 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом пауш   

 

 

Табела 2.Локација 2 – ШУ''Апатин'', Месарске ливаде – улаз у шуму 

Ред. 

број 
Опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

1 

DVR pentabrid 4 видео улаза, H.265+/H.265 pentabrid дигитални видео снимач, 

подржава 4 HDCVI / TVI / AHD / аналогних камера до 5MP и две додатне IP 

камере 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 резолуције камера (5M-N u 10fps(prvi 

kanal), 4M-N i 1080p u 15fps, 1080N i niže u 25fps), 1 HDMI излаз, 1 VGA излаз, 

максимални капацитет hard diska 6TB, 2 USB порта за bekap и контролу мишем, 

RS485 порт за управљање PTZ камерама, напајање 12VDC/2A 

ком 1 

2 HDD 1Tb SATA III, Hard disk 1TB, SATA III 3.5'', Intellipower, 64MB ком 1 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
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3 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 (HDCV, 

Analogna, TVI ili AHD) водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart IC диодама Image 

Sensor 1/2.7'' 2 megapikselni 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 контролора или са HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, BLC, 2D 

редукција шума, фиксни megapikselni објектив 3,6mm, Smart инфрацрвене 

диоде максималног домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 3 

4 

Напајање 12vdc 4A, Адаптер desktop DC12V / 4A Input voltage: AC 100-240V, 

50-60Hz, Output voltage: DC12V, 4 ампера, радна температура -20-60°C, тежина 

446g, димензије 119.4x53x39mm 

ком 1 

5 Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 m 20 

6 PVC каналице 25x40x2000 мм  самолепива ком 5 

7 Метални орман 500x500x250 мм са бравицом (кључем) IP66 водоотпоран ком 1 

8 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом пауш  

 

Табела 3. Локација 3. ШУ''Апатин'' Канлија песак, магацин 

Ред. 

број 
Опис услуге 

Јед. 

мере 
Кол. 

1 

DVR pentabrid 4 видео улаза, H.265+/H.265 pentabrid дигитални видео снимач, 

подржава 4 HDCVI / TVI / AHD / аналогних камера до 5MP и две додатне IP 

камере 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 резолуције камера (5M-N u 10fps(prvi 

kanal), 4M-N i 1080p u 15fps, 1080N i niže u 25fps), 1 HDMI излаз, 1 VGA излаз, 

максимални капацитет hard diska 6TB, 2 USB порта за bekap и контролу мишем, 

RS485 порт за управљање PTZ камерама, напајање 12VDC/2A 

ком 1 

2 HDD 1Tb SATA III, Hard disk 1TB, SATA III 3.5'', Intellipower, 64MB ком 1 

3 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 (HDCV, 

Analogna, TVI ili AHD) водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart IC диодама Image 

Sensor 1/2.7'' 2 megapikselni 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 контролора или са HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, BLC, 2D 

редукција шума, фиксни megapikselni објектив 3,6mm, Smart инфрацрвене 

диоде максималног домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 4 

4 

Напајање 12vdc 4A, Адаптер desktop DC12V / 4A Input voltage: AC 100-240V, 

50-60Hz, Output voltage: DC12V, 4 ампера, радна температура -20-60°C, тежина 

446g, димензије 119.4x53x39mm 

ком 1 

5 Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 m 130 

6 PVC каналице 25x40x2000 мм  самолепива ком 25 

7 Метални орман 500x500x250 мм са бравицом (кључем) IP66 водоотпоран ком 1 

8 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом пауш   

 

 

Табела 4. ШУ''Суботица'' Граничарска бб, Машински парк 

Ред. 

број 
Опис услуге 

Јед. 

мере 
Кол. 

1 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 (HDCV, 

Analogna, TVI ili AHD) водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart IC диодама Image 

Sensor 1/2.7'' 2 megapikselni 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 контролора или са HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, BLC, 2D 

редукција шума, фиксни megapikselni објектив 3,6mm, Smart инфрацрвене 

ком 7 
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диоде максималног домета до 80m, IP67, DC12V. 

2 

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

IP66 кућишту, WDR 120dB, 3DNR, 2 megapiksela Startlight CMOS, 25x оптички 

зум 1/2,8'' Starvis CMOS чип са прогресивним скенирањем, резолуција 2 

megapiksela, smart IR диоде домета до 150 m, моторизовани објектив од 4,8mm 

дo 120mm, 300 preset pozicija, ICR филтер, OSD meni, WDR 120dB, 16x 

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

24VAC/3A, IP66 

ком 1 

3 

Напајање 12vdc 5A 9ch, напајање у металном кућишту, DC12V / 5A 9CH, Input 

voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC11.8V-14V, 5 ампера, 9 

канала, радна температура -20-60°C, тежина 1,66kg, димензије 

201.5x238.5x61.5mm 

ком 1 

4 Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 м 600 

5 PVC каналице 25x40x2000 мм  самолепива ком 50 

6 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом пауш   

 

 

Табела 5. Локација 5.ШУ''Апатин'', Кружни насип, 13 машински парк 

Ред. 

број 
Опис услуге 

Јед. 

мере 
Кол. 

1 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 (HDCV, 

Analogna, TVI ili AHD) водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart IC диодама Image 

Sensor 1/2.7'' 2 megapikselni 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 контролора или са HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, BLC, 2D 

редукција шума, фиксни megapikselni објектив 3,6mm, Smart инфрацрвене 

диоде максималног домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 7 

2 

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

IP66 кућишту, WDR 120dB, 3DNR, 2 megapiksela Startlight CMOS, 25x оптички 

зум 1/2,8'' Starvis CMOS чип са прогресивним скенирањем, резолуција 2 

megapiksela, smart IR диоде домета до 150 m, моторизовани објектив од 4,8mm 

дo 120mm, 300 preset pozicija, ICR филтер, OSD meni, WDR 120dB, 16x 

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

24VAC/3A, IP66 

ком 1 

3 

Напајање 12vdc 5A 9ch, напајање у металном кућишту, DC12V / 5A 9CH, Input 

voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC11.8V-14V, 5 ампера, 9 

канала, радна температура -20-60°C, тежина 1,66kg, димензије 

201.5x238.5x61.5mm 

ком 1 

4 Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 м 600 

5 PVC каналице 25x40x2000 мм  самолепива ком 45 

6 Метални орман 500x500x250 мм са бравицом (кључем) IP66 водоотпоран ком 1 

7 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом пауш   

 

Табела 6. Локација 6 .ШУ''Козара'', Каналска бб, машински парк 

Ред. 

број 
Опис услуге 

Јед. 

мере 
Кол. 

1 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 (HDCV, 

Analogna, TVI ili AHD) водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart IC диодама Image 

Sensor 1/2.7'' 2 megapikselni 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 контролора или са HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, BLC, 2D 

редукција шума, фиксни megapikselni објектив 3,6mm, Smart инфрацрвене 

диоде максималног домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 7 
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2 

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

IP66 кућишту, WDR 120dB, 3DNR, 2 megapiksela Startlight CMOS, 25x оптички 

зум 1/2,8'' Starvis CMOS чип са прогресивним скенирањем, резолуција 2 

megapiksela, smart IR диоде домета до 150 m, моторизовани објектив од 4,8mm 

дo 120mm, 300 preset pozicija, ICR филтер, OSD meni, WDR 120dB, 16x 

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

24VAC/3A, IP66 

ком 1 

3 

Напајање 12vdc 5A 9ch, напајање у металном кућишту, DC12V / 5A 9CH, Input 

voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, Output voltage: DC11.8V-14V, 5 ампера, 9 

канала, радна температура -20-60°C, тежина 1,66kg, димензије 

201.5x238.5x61.5mm 

ком 1 

4 Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 м 600 

5 PVC каналице 25x40x2000 мм  самолепива ком 45 

6 Метални орман 500x500x250 мм са бравицом (кључем) IP66 водоотпоран ком 1 

7 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом пауш   

 
Понуђач мора да обезбеди, приступ и праћење камера осим путем рачунара, и преко апликације за 

андроид мобилне телефоне, при чему та функција треба да буде омогућена за бројеве телефона које 

одреди наручилац.  

Опрема за видео надзор-снимач је повезан преко UTP кабела на интернет на местима где има приступа 

интернету. Потребно је да се инсталира апликација софтвер на рачунаре ( које Наручилац одреди) на 

којима се жели вршити мониторинг. Апликација мора бити компатибилна за оперативне системе 

Win7Pro, Win.8, Win.10Pro како за системе 64 bit тако и за 32 bit. Сврха ове апликације да се из других 

градова може приступити преко наведене апликације уношењем потребних параметара, IP adrese... и 

извршити мониторинг у реалном времену али и преглед снимљеног садржаја.  

Понуђач је у обавези да након испоруке и монтаже опреме, достави и елаборат изведених радова за 

сваку локацију. 

Елаборат изведеног стања за сваку локацију треба да садржи ситуациони план (цртеж) изведеног 

стања, односно инсталираног материјала са положајем у простору (каблови, камере, снимачи итд.), као 

и спецификацију утрошеног, односно, постављеног материјала по врсти и типу ( која је камера у 

питању, начин спајања и повезивања). 

Набројане спецификације на локацијама табела 4. (ШУ''Суботица'' Граничарска бб, Машински парк), 

табела 5. (Локација 5.ШУ''Апатин'', Кружни насип, 13 машински парк) и табела 6. (Локација 6 

.ШУ''Козара'', Каналска бб, машински парк) подразумева да се угради на већ постојећи систем видео 

надзора који је у функцији. 

Наведене локације могу се обићи сваког радног дана, у периоду 8-14 часова, уз претходну најаву, 

контакт особа Предраг Станковић 025/463-123 

Рок испоруке и уградње: 15 дана писмненог захтева Наручиоца. 

Рок плаћања: најмање 15 а највише 45дана од дана испостављања уредног рачуна. 

Гарантни рок 24 месеца. 

Рок важења понуде: 90 дана. 

 

Напомена за Понуђача: Понуђач својеручним потписом потврђује да је упознат са горе наведеним 

техничким карактеристикама (спецификацијама) за јавну набавку добара–систем видео надзора и 

алармни системи 2019. год. за партију бр.1-систем видео надзораи осталим захтевима Наручиоца у 

оквиру прилога бр.III,као и да ће исте испунити уцелости 

 

 

 

Место и датум                               Потпис Понуђача  

_____________________________                                                                ______________________ 

 

 

 



 

  10 
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ) 

 

 Партија 2. Алармни системи, са услугом инсталирања 

 
Предмет јавне набавке су алармни системи који укључују противпровалне системе који служе за 

детекцију догађаја као што је отварање врата, кретање и друго, према датим табелама са 

спецификацијама. Противпровални алармни системи су у зависности од потребе, везани заједно са 

системима видео надзора како би се аутоматски снимио жељени покрет или догађај. Понуђач треба да 

обезбеди и алармне централе које управљају радом свих елемената система, примају сигнале детектора 

и врши узбуњивање помоћу сирена и обавештавају корисника путем телефона или GSM мреже. 

Понуђач обавезно испоручује и инсталатерске шифре које се уносе у централе алармних система, како 

би наручилац био потпуно аутономан у коришћењу и модификацији система.  

Алармне централе се повезују са GSM дојавним аутоматом или са телефонском линијом. 

 

Табела 1. Локација 1: Ловачка кућа "Штрбац" Бачки Моноштор 

Редни 

број 
Опис Јед.мере Количина 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 партиције, max.16 PGM-ova + даљински 

управљач REM2 + LED шифратор K10V, испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard уграђен бежични примо-предајник, 5 жичаних улаза за зоне на плочи 

(10 sa ATZ), 4 PGM-a на плочи, max.32 даљинска управљача, у металној кутији. 

ком 1 

2 

Бежични IC сензор унутрашња монтажа, бежични дигитални IC сензор са 2 

независна ic елемента и дуплом оптиком, 11x11m, 90°, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 50131 Security Grade 2 standard домет: 35m (sa 

MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, односно 70m (sa MG5000 / 

MG5050 / RTX3), аутоматска температурна компензација, аутоматска импулсна 

обрада сигнала, заштита од RF i EM сметњи, тампер прекидач, индикација 

празне батерије, испуњава EN 50131 Security Grade 2 standard 

ком 5 

3 Зглобни носач за IC сензоре зидна или плафонска монтажа ком 5 

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 11m, видни угао 90º, дуална оптика - два 

IC елемента, неосетљивост на животиње до 40kg, испуњава EN 50131 Security 

Grade stand 100% дигитални сензор, Digital Auto Pulse - обрада сигнала, 

аутоматска температурна компензација, аутоматска импулсна обрада сигнала. 

ком 1 

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни бежични дигитални IC сензор са дуплом 

оптиком, 11x11m, 90°, неосетљивост на животиње до 40kg домет: 35m (sa MG-

6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, односно 70m (sa MG5000 / MG5050 / 

RTX3), кућиште за спољну монтажу отпосрно на ударце и температурне 

промене, аутоматска температурна компензација, заштита од RF i EM сметњи, 

tamper прекидач, индикација празне батерије. Испуњава IPX4 стандард IP 

заштита 

ком 2 

6 
Носач за спољни IC сензор,  Зглобни носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 
ком 2 

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена са блицером, антисаботажно заштићена, 

двоструко кућиште, сервисни мод активирање приликом аларма, тампера или 

прекида напајања, позитивна и индикацију неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

8 

Даљински уређај за алармну централу, даљински управљач са 5 тастера са 

двосмерном комуникацијом контрола PGMова,...), приказ статуса система, 

верзија 1.04 и изнад компатибилна са свим MG централама, RTX3, K641LX, 

K32LX. 

ком 2 

9 Напајање за алармну централу, трансформатор 30VA, заливени са осигурачем. ком 1 
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10 Акумулатор 12v 7Ah, Оловни херметички затворени акумулатор 12V/7Ah ком 2 

11 Алармни кабел 6x0,22 m 50 

12 PVC каналице 16x16x2000 мм, самолепива ком 15 

13 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом пауш   

 

 

 

Табела 2. Локација 2. Ловачка кућа "Месарске ливаде" Апатин 

Редни 

број 
Опис  Јед.мере Количина 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 партиције, max.16 PGM-ova + даљински 

управљач REM2 + LED шифратор K10V, испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard уграђен бежични примо-предајник, 5 жичаних улаза за зоне на плочи (10 

sa ATZ), 4 PGM-a на плочи, max.32 даљинска управљача, у металној кутији. 

ком 1 

2 

Бежични IC сензор унутрашња монтажа, бежични дигитални IC сензор са 2 

независна ic елемента и дуплом оптиком, 11x11m, 90°, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 50131 Security Grade 2 standard домет: 35m (sa 

MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, односно 70m (sa MG5000 / MG5050 

/ RTX3), аутоматска температурна компензација, аутоматска импулсна обрада 

сигнала, заштита од RF i EM сметњи, тампер прекидач, индикација празне 

батерије, испуњава EN 50131 Security Grade 2 standard 

ком 5 

3 Зглобни носач за IC сензоре зидна или плафонска монтажа ком 5 

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 11m, видни угао 90º, дуална оптика - два IC 

елемента, неосетљивост на животиње до 40kg, испуњава EN 50131 Security Grade 

stand 100% дигитални сензор, Digital Auto Pulse - обрада сигнала, аутоматска 

температурна компензација, аутоматска импулсна обрада сигнала. 

ком 2 

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни бежични дигитални IC сензор са дуплом 

оптиком, 11x11m, 90°, неосетљивост на животиње до 40kg домет: 35m (sa MG-

6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, односно 70m (sa MG5000 / MG5050 / 

RTX3), кућиште за спољну монтажу отпосрно на ударце и температурне 

промене, аутоматска температурна компензација, заштита од RF i EM сметњи, 

tamper прекидач, индикација празне батерије. Испуњава IPX4 стандард IP 

заштита 

ком 2 

6 
Носач за спољни IC сензор,  Зглобни носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 
ком 2 

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена са блицером, антисаботажно заштићена, 

двоструко кућиште, сервисни мод активирање приликом аларма, тампера или 

прекида напајања, позитивна и индикацију неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

9 

Даљински уређај за алармну централу, даљински управљач са 5 тастера са 

двосмерном комуникацијом контрола PGMова,...), приказ статуса система, 

верзија 1.04 и изнад компатибилна са свим MG централама, RTX3, K641LX, 

K32LX. 

ком 2 

10 Напајање за алармну централу, трансформатор 30VA, заливени са осигурачем. ком 1 

11 Акумулатор 12v 7Ah, Оловни херметички затворени акумулатор 12V/7Ah ком 2 

12 Алармни кабел 6x0,22 m 50 

13 PVC каналице 16x16x2000 мм, самолепива ком 15 

14 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом паушал   
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Табела 3. Локација 3. ШУ''Апатин'', Кружни насип 13 

Редни 

број 
Опис Јед.мере Количина 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 партиције, max.16 PGM-ova + даљински 

управљач REM2 + LED шифратор K10V, испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard уграђен бежични примо-предајник, 5 жичаних улаза за зоне на плочи 

(10 sa ATZ), 4 PGM-a на плочи, max.32 даљинска управљача, у металној кутији. 

ком 1 

2 

Бежични IC сензор унутрашња монтажа, бежични дигитални IC сензор са 2 

независна ic елемента и дуплом оптиком, 11x11m, 90°, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 50131 Security Grade 2 standard домет: 35m (sa 

MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, односно 70m (sa MG5000 / MG5050 

/ RTX3), аутоматска температурна компензација, аутоматска импулсна обрада 

сигнала, заштита од RF i EM сметњи, тампер прекидач, индикација празне 

батерије, испуњава EN 50131 Security Grade 2 standard 

ком 9 

3 Зглобни носач за IC сензоре зидна или плафонска монтажа ком 9 

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 11m, видни угао 90º, дуална оптика - два 

IC елемента, неосетљивост на животиње до 40kg, испуњава EN 50131 Security 

Grade stand 100% дигитални сензор, Digital Auto Pulse - обрада сигнала, 

аутоматска температурна компензација, аутоматска импулсна обрада сигнала. 

ком 2 

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни бежични дигитални IC сензор са дуплом 

оптиком, 11x11m, 90°, неосетљивост на животиње до 40kg домет: 35m (sa MG-

6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, односно 70m (sa MG5000 / MG5050 / 

RTX3), кућиште за спољну монтажу отпосрно на ударце и температурне 

промене, аутоматска температурна компензација, заштита од RF i EM сметњи, 

tamper прекидач, индикација празне батерије. Испуњава IPX4 стандард IP 

заштита 

ком 2 

6 
Носач за спољни IC сензор,  Зглобни носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 
ком 2 

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена са блицером, антисаботажно заштићена, 

двоструко кућиште, сервисни мод активирање приликом аларма, тампера или 

прекида напајања, позитивна и индикацију неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

8 

Даљински уређај за алармну централу, даљински управљач са 5 тастера са 

двосмерном комуникацијом контрола PGMова,...), приказ статуса система, 

верзија 1.04 и изнад компатибилна са свим MG централама, RTX3, K641LX, 

K32LX. 

ком 3 

9 Напајање за алармну централу, трансформатор 30VA, заливени са осигурачем. ком 1 

10 Акумулатор 12v 7Ah, Оловни херметички затворени акумулатор 12V/7Ah ком 2 

11 Алармни кабел 6x0,22 m 50 

12 PVC каналице 16x16x2000 мм, самолепива ком 15 

13 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом пауш   

 

 

               Табела 4. Локација 4. ШУ''Апатин'' , Канлија песак , магацин 

Редни 

број 
Опис Јед.мере Количина 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 партиције, max.16 PGM-ova + даљински 

управљач REM2 + LED шифратор K10V, испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard уграђен бежични примо-предајник, 5 жичаних улаза за зоне на плочи (10 

sa ATZ), 4 PGM-a на плочи, max.32 даљинска управљача, у металној кутији. 

ком 1 
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2 

Бежични IC сензор унутрашња монтажа, бежични дигитални IC сензор са 2 

независна ic елемента и дуплом оптиком, 11x11m, 90°, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 50131 Security Grade 2 standard домет: 35m (sa 

MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, односно 70m (sa MG5000 / MG5050 / 

RTX3), аутоматска температурна компензација, аутоматска импулсна обрада 

сигнала, заштита од RF i EM сметњи, тампер прекидач, индикација празне 

батерије, испуњава EN 50131 Security Grade 2 standard 

ком 4 

3 Зглобни носач за IC сензоре зидна или плафонска монтажа ком 4 

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 11m, видни угао 90º, дуална оптика - два IC 

елемента, неосетљивост на животиње до 40kg, испуњава EN 50131 Security Grade 

stand 100% дигитални сензор, Digital Auto Pulse - обрада сигнала, аутоматска 

температурна компензација, аутоматска импулсна обрада сигнала. 

ком 1 

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни бежични дигитални IC сензор са дуплом 

оптиком, 11x11m, 90°, неосетљивост на животиње до 40kg домет: 35m (sa MG-

6130/6160/6250), K32LX, K641LX, RX1, односно 70m (sa MG5000 / MG5050 / 

RTX3), кућиште за спољну монтажу отпосрно на ударце и температурне промене, 

аутоматска температурна компензација, заштита од RF i EM сметњи, tamper 

прекидач, индикација празне батерије. Испуњава IPX4 стандард IP заштита 

ком 2 

6 
Носач за спољни IC сензор,  Зглобни носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 
ком 2 

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена са блицером, антисаботажно заштићена, 

двоструко кућиште, сервисни мод активирање приликом аларма, тампера или 

прекида напајања, позитивна и индикацију неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

8 

GSM дојавни аутомат, GSM дојавни аутомат, могућност брзог и бесплатног 

управљања PGM 1 - GATE CONTROL, 3 улазне зоне, SMS и ТОНСКА дојава на 3 

телефонска броја за сваку зону, 3 PGM излаза, алармна централа. управљање 

PGM-овима преко SMS порука или позивом (PGM1), улазна и тренутна зона, 

тонски сигнал и SMS за сваку зону, програмирање SMS порука путем другог 

телефона, потребна само SIM картица 

ком 1 

9 

Даљински уређај за алармну централу, даљински управљач са 5 тастера са 

двосмерном комуникацијом контрола PGMова,...), приказ статуса система, 

верзија 1.04 и изнад компатибилна са свим MG централама, RTX3, K641LX, 

K32LX. 

ком 1 

10 Напајање за алармну централу, трансформатор 30VA, заливени са осигурачем. ком 1 

11 Акумулатор 12v 7Ah, Оловни херметички затворени акумулатор 12V/7Ah ком 2 

12 Алармни кабел 6x0,22 m 30 

13 PVC каналице 16x16x2000 мм, самолепива ком 10 

14 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом паушал 
 

 

 

Табела 5. Локација 5. ШУ''Апатин'', Кружни насип 13, -портирница 

Редни 

број 
Опис Јед.мере Количина 

1 

Алармна централа SP серије, алармна централа 10 зона, 2 партиције, 2 PGM 

излаза, LED шифратор K10V, комуникатор 5 улаза за зоне (10 са дуплирањем) + 

max.15 зона на тастатурама, max. 24 додатне зоне (укупно max.32 зоне), max. 16 

PGM-ова, могућност прикључења бежичних сензора преко RTX3/RX1, StayD 

функција, 4-жична магистрала (bus), метална кутија 

ком 1 
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2 

IC сензор унутрашња монтажа домет 11m, видни угао 90º, дуална оптика - два IC 

елемента, неосетљивост на животиње до 40kg, испуњава EN 50131 Security Grade 

stand 100% дигитални сензор, Digital Auto Pulse - обрада сигнала, аутоматска 

температурна компензација, аутоматска импулсна обрада сигнала. 

ком 1 

3 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена са блицером, антисаботажно заштићена, 

двоструко кућиште, сервисни мод активирање приликом аларма, тампера или 

прекида напајања, позитивна и индикацију неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

4 

GSM дојавни аутомат, GSM дојавни аутомат, могућност брзог и бесплатног 

управљања PGM 1 - GATE CONTROL, 3 улазне зоне, SMS и ТОНСКА дојава на 3 

телефонска броја за сваку зону, 3 PGM излаза, алармна централа. управљање 

PGM-овима преко SMS порука или позивом (PGM1), улазна и тренутна зона, 

тонски сигнал и SMS за сваку зону, програмирање SMS порука путем другог 

телефона, потребна само SIM картица 

ком 1 

5 Напајање за алармну централу, трансформатор 30VA, заливени са осигурачем. ком 1 

6 Акумулатор 12v 7Ah, Оловни херметички затворени акумулатор 12V/7Ah ком 2 

7 Алармни кабел 6x0,22 м 10 

8 PVC каналице 16x16x2000 мм, самолепива ком 5 

9 Уградња и монтажа опреме са потрошним материјалом пауш.   

 
Понуђач је у обавези да након испоруке и монтаже опреме, достави и елаборат изведених радова за 

сваку локацију 

Елаборат изведеног стања за свку локацију треба да садржи ситуациони план (цртеж) изведеног стања, 

односно инсталираног материјала са положајем у простору (сензори, централе итд.), као и 

спецификацију утрошеног, односно, постављеног материјала по врсти и типу ( који сензор је у питању, 

начин спајања и повезивања). 

Наведене локације могу се обићи сваког радног дана, у периоду 8-14 часова, уз претходну најаву, 

контакт особа Предраг Станковић 025/463-123 

Рок испоруке и уградње: 15  дана од пимненог захтева Наручиоца. 

Рок плаћања: најмање 15 а највише 45дана од дана испостављања уредног рачуна. 

Гарантни рок: 24 месеца. 

Рок важења понуде: 90 дана. 

 

Напомена за Понуђача: Понуђач својеручним потписом потврђује да је упознат са горе наведеним 

техничким карактеристикама (спецификацијама) за јавну набавку добара–систем видео надзора и 

алармни системи 2019. год. за партијубр.1-систем видео надзораи осталим захтевима Наручиоца у 

оквиру прилога бр.III,као и да ће исте испунити уцелости 

 

 

 

Место и датум                         Потпис Понуђача  

_____________________________                                                                ______________________ 
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,,Војводинашуме,, Петроварадин        Прилог бр 4 

ШГ „Сомбор“ Сомбор                                                                                                    

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

И УПУТВСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ  

    НАБАВКАМА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне  

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела против  

               привреде 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) Да је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима    

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

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона, подизвођач мора  

       да испуњава обавезне услове из члана 75. Став1 тач. 1) до 4) Закона и услов из чл.75.став 1.   

       тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни  

        обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона.  

 

2. УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

Закона, дефинисане овом Конкурсном докуметацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које 

није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 

Понуђач који достави Изјаву у смислу члана 77.став 4 Закона о јавним набавкама, НЕ ДОСТАВЉА 

ДОКАЗЕ из члана  77 ЗЈН. Ако понуђач достави Изјаву, наручилац може пре доношења одлуке о додели 

уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најприхватљивија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН. Ако 

понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из чл. 79 

ст.1 и 2, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватњиву. 

 

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 о додели уговора, 

односно закључења уговора, односно током важења о јавној набавци и да је документује на прописан 

начин. 
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3. Битни недостаци понуде у складу са чланом 106 Закона 

 

Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву у складу са чланом 106. ЗЈН уколико: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове заучешће; 

2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није   

    могуће упоредити је са другим понудама. 

 

Под другим недостацима понуде, због којих неће бити могуће утврдити стварну садржину 

понуде, или неће бити могуће упоредити је са другим понудама, сматраће се ако 

нису испуњени следећи захтеви, или је поступљено противно следећим захтевима:  

 
1) Понуда мора обухватити целокупан предмет набавке. Понуда поднета за делимичан број ставки је  

    неприхватљива; 

2) Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена,  

    откуцана, или читко попуњена штампаним словима.  

    Није дозвољено попуњавање графитном оловком. По потреби, обрасци се могу фотокопирати; 

3) Понуда не сме да садржи варијанте. Понуде са варијантама су неприхватљиве; 

4) Понуда мора бити достављена у посебном омоту – коверти или кутији, 

    затворена на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

    Докази о испуњености ОБАВЕЗНИХ услова за учешће (ИЗЈАВЕ  из Прилога 4а конкурсне  

     документације), подносе се у једном примерку. Остали документи, обрасци, изјаве, модел  уговора,  

     итд., подносе се искључиво у облику, форми, броју примерака и др. онако како је Наручилац навео  

     у упутствима ове конкурсне документације; 

5) Понуда се доставља у оригиналу, мора садржати потпис одговорног лица понуђача или лица које   

    има овлашћење да потпише понуду у име понуђача на свим обрасцима, где се захтева потпис и, у  

    супротном сматра се да понуда има битне недостатке, обзиром да наручилац неће бити у  

    могућности да утврди веродостојност исте. 

    Стављање факсимила потписника, не сматра се потписивањем. Факсимил није валидан доказ да је  

    овлашћено лице понуђача слободном вољом преиспитало, прихватило и преузело низ права и  

    обавеза управном промету и то потврдило својеручним потписом, у ситуацији где је писана форма  

    привредног саобраћаја и уговарања (јавне набавке) прописана Законом о јавним набавкама и  

    конкурсном документацијом наручиоца; 

6) Свака исправка вршена у понуди, додаци између редова, брисања и сл.  Обавезно морају бити  

    избељени коректором и правилно попуњени, а место начињене грешке парафирано и оверено   

    печатом понуђача.  Уколико исправке нису вршене на наведени начин сматра се да понуда има  

    битне недостатке, обзиром да Наручилац неће бити у могућности да утврди њену стварну садржину  
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ЊИХОВЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ 
 

Наручилац  одређује и  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76. ЗЈН, које 

понуђач мора да испуни, и то: 

 

Услов:. Да понуђач и подизвођач располаже неопходним кадровским капацитетом:  

 

1. да понуђач (правно лице) поседује лицену за обављање монтаже, пуштање у рад, одржавање 

система, техничке заштите и обука корисника, 

 

2. да има најмање једно радно ангажовано лице које има  личну  лиценцу за обављање монтаже, 

пуштање у рад, одржавање система, техничке заштите и обука корисника, издату од стране МУП-а 

Републике Србије 

 

Испуњеност услова из тачке 1. понуђач доказује: 

 

- копија важеће лицене за обављање монтаже, пуштање у рад, одржавање система, техничке 

заштите и обука корисника, издату од стране МУП-а Републике Србије ( према Закону о прватном 

обезбеђењу ( ''Сл.гласник Р.Србије '' 104/2013, 42/2015, 87/2018 )) 

 

Испуњеност услова из тачке 2. понуђач доказује: 

 

- за лица која су запослена код подносиоца понуде подношењем копије уговора о раду на 

неодређено/oдређено време и  копије М обрасца о пријави-одјави запосленог на осигурање код надлежног 

РФПИО, односно за лица која нису запослена код подносиоца понуде, уговор о делу/ уговор о обављању 

привремено повремених послова или други уговор о радном ангажовању, са копијом одговарајућие 

лиценце са потврдом издату од стране МУП-а Републике Србије да је лиценца важећа у време 

подношења понуде.  

 

 

Напомена:  

 Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама; 

 Наручилац задржава право провере оригиналне документације за тражене доказе. 

 Уколико понуђач не испуни тражене додатне услове, односно не достави одговарајуће 

доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
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ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин                Прилог бр 4a 

ШГ „Сомбор“ Сомбор                                                                                                    

          

 

 
 

У скалду са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу  као 

заступник понуђача, дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

___________________________________________________________________________________  

(пун назив и седиште понуђача) 

 

Испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

 

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 

 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

    РепубликеСрбије или друге државе, ако има седиште на њеној територији.  

 

Ова Изјава односи се на јавну набавку покренуту Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности бр. ЈН 173/19-2 од 23.12.2019. године.: '' СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ 

СИСТЕМИ  2019. ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' ) за партију/е______'' 
  

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује 

лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 
 

 

 

 

 

 

 

 

______________________      __________________________ 

 

Место и датум:                 потпис овлашћеног лица  

                                                                                          Понуђача 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА 
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ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин        Прилог бр 4б 

ШГ „Сомбор“ Сомбор                                                                                                      

   

 

 
 

У скалду са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу  као 

заступник подизвођача, дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 
 

________________________________________________________________________________ 

(пун назив и седиште понуђача) 

 

Испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

 

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 

 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

    РепубликеСрбије или друге државе, ако има седиште на њеној територији.  

 

Ова Изјава односи се на јавну набавку покренуту Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности бр. ЈН 173/19-2 од 23.12.2019. године.: '' СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ 

СИСТЕМИ  2019. ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' )за партију/е______'' 

  

_________________________ 

 

__________________________ 

              Место и датум: 

 

потпис одговорног лица 

Подизвођача 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача 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. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА 

Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из чл. 75 Закона, у поступку јавне 

набавке мале вредности 
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ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин                   Прилог бр 4ц 

ШГ „Сомбор“ Сомбор                                                                                                       

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У скалду са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу  као 

заступник понуђача из заједничке понуде групе понуђача, дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

________________________________________________________________________________ 

(пун назив и седиште понуђача) 

 

Испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

 

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 

 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  

    РепубликеСрбије или друге државе, ако има седиште на њеној територији.  

 

Ова Изјава односи се на јавну набавку покренуту Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности бр. ЈН 173/19-2 од 23.12.2019. године.: '' СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ 

СИСТЕМИ  2019. ГОД. ( за потребе ШГ ''СОМБОР'' )за партију/е______'' 

________________________ 

 

__________________________ 

              Место и датум: потпис одговорног лица Понуђача 

из групе понуђача 

НАПОМЕНА: Саставни део заједничке понуде обавезно мора бити  споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи све податке из  става 4. чл. 81 Закона о јавним набавкама. Уколико понуду подноси група 

понуђача – Ова Изјава мора бити умножена, попуњена, потписана и оверена печатом од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није 

уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење 

за потписивање.  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА  

Образац изјаве понуђача из заједничке понуде о испуњености услова из чл. 75 Закона,  у 

поступку јавне набавке мале вредности 
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ЈП ’’ ВОЈВОДИНАШУМЕ’’  Петроварадин       Прилог бр.5 

ШГ „Сомбор“ Апатински пут 11  

 

У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Понуда и остала документација мора бити израђена и предата наручиоцу на српском језику. 

 

2. ИЗРАДА ПОНУДЕ 
Понуда се сачињава сходно овом упутству, а састоји се од свих попуњених и оверених образаца и изјава. 

Понуда се подноси у писаном облику на Обрасцу понуде који је саставни део ове конкурсне документације. 

Понуђачје дужан да достави следећа документа, у једном примерку, према конкурсној документацији: 

– Оверен и потписан образац техничких спецификација ( Прилог бр.3 ) 

– Оверен потписом образац Изјаве  о испуњености услова из члана 75.и 76. Закона  (Прилог бр.4 а); 

– Уредно попуњен, потписан и оверенобразацпонуде ( Прилогбр.6), 

– Уредно попуњен, потписан и оверен образац Модела уговора ( Прилог бр. 7 ) 

– Оверен и потписан образац трошкова припремања понуда ( Прилог бр.8) 

– Оверен потписом образац Изјаве о независној понуди према члану 26. Закона ( Прилог бр.9 ). 

– Оверен потписом образац Изјаве о испуњавању услова за учешће  из чл. 75. ст. 2. ЗЈН у поступку 

јавне набавке мале вредности  ( Прилог бр.10) 

– Оверен потписом образац Изјаве о испуњавању услова за учешће  из чл. 75. ст. 2. ЗЈН у поступку 

јавне набавке мале вредности  ( Прилог бр.11) 

– Оверен потписом од стране овлашћеног лица понуђача образац Изјаве о  

   захтеваним средствима финансијског обезбеђења ''  ( Прилог бр. 12) 

 

Уколико понуђач не поднесе сва тражена документа, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда, а на 

основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. 

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

Понуда се подноси у коверти, затвореној на начин да се приликом отварања може утврдити са сигурношћу 

да се први пут отвара. На полеђини коверте уписују се подаци о називу и седишту понуђача. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуда мора да испуњава све захтеване техничке спецификације и захтевани квалитет према обрасцу из 

прилога бр.3. 

Понуда мора да обухвата  све услуге у складу са конкурсном спецификацијом и количинама према обрасцу 

понуде из прилога бр.6 

Понуда подразумева да су сви евентуални попусти у цени одмах исказани у њој, путем приказивања 

коначне цене, а не накнадним обрачунавањем, приликом чега се цена исказује са свим трошковима набавке.  

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може повући, нити мењати понуду. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

4.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда важи најмање 60 дана од дана отварања исте. 
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5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
Понуђач у року за подношење понуде може да измени, допуни или опозове своју понуду искључиво 

у писаном облику са назнаком‘’ Не отварати-измена, допуна или опозива понуде за јавну набавку мале 

вредности '' СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ  2019. ГОД. ( за потребе ШГ 

''СОМБОР'' )'' 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести и адресе свих учесника у 

заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или мења своју понуду. 

 

6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуђач може да наступи: самостално, као група која подноси заједничку понуду. 

Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач нити да учествује у више заједничких понуда. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, саставни део понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезује за извршење јавне набавке, а који садржи:  

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

    заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1.тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама. Испуњеност услова доказује се Изјавом која је саставни део ове конкурсне документације. 

Услов из члана 75. став и.тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 

задругара. 

 

7.ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач који наступа са подизвођачем мора да наведе у својој понуди проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке набавке 

који ће извршити преко подизвођача.Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75.став1 тач 1)до 4) Закона,а доказ о испуњености услова из члана 75.став1.тачка 

5) Закона за део набавке који ће се вршити преко подизвођача. 

 

8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
Понуђач може тражити додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда, уз писмено обраћање на адресу на коју се 

достављају и понуде, путем поште, електронске поште на адресу особе за контакт или путем факса, са 

назнаком "Захтев за додатно појашњење". Тражење додатних информација и појашњења телефоном није 

дозвољено. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева пошаље одговору писаном 

облику и да истовремено исти објави на Порталу јавних набавки. Комуникација у поступку јавне набавке 

врши се на начин одређен чланом 20. Закона. 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача (члан 

93. Закона о јавним набавкама). 

 

9. ЦЕНА И РОК ПЛАЋАЊА 
Цена у понуди треба да буде изражена у динарима. Понуђеном ценом за партију, сматра се укупна 

цена без пореза на додату вредност (ПДВ), те се ова цена посматра са аспекта прихватљивости понуде. 

Цена мора бити исказана као коначна, са свим урачунатим трошковима и попустима. 

Цене у понуди се исказују: ЦЕНА ФРАНКО МЕСТО ИСПОРУКЕ код наручиоца. Јединичне цене су 

фиксне и не могу се мењати,током целог периода важности уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено 
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ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно 

образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.  

Јединичне цене су фиксне и обухватају испоруку, демонтажуи монтажу предемтних 

добара,трошкове амбалаже, осигурања робе, све трошкове за рад, материјал, транспорт, алат, 

режијске трошкове, заштиту на раду радника, испитивање и атестирање употребљених материјала и 

изведених радова и инсталација. 
Рок плаћања: минимално 30 дана, а максимално 45 дана од дана испоруке добара.  

Рок плаћања: минимално 30 дана, а максимално 45 дана од дана испоруке добара, а на основу записником 

верификоване испоруке и добара. 

 

10. РОК ИЗВРШЕЊА: 15  дана од пимненог захтева Наручиоца. 

 

11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

За оцењивање понуде примењиваће се критеријум најниже понуђене цене. 

У случају да два или више понуђача имају исту цену, као повољнија ће се вредновати понуда која има дужи 

рок плаћања, а уколико и ово буде исто као повољнија ће се вредновати понуда која има дужи гарантни рок. 

У случају да два или више понуђача имају исту цену, услове плаћања и гарантни рок наручилац ће 

уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 

који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. 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. 

 

12.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова ( члан 88. Став 2. Закона ) 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. ( Члан 88. став 3. Закона). 

 

13. РАЧУНСКА ПРОВЕРА ПОНУДЕ 

Наручилац ће приликом провере понуде извршити рачунску контролу исте. У случају разлике 

између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена ( члан 93. став 5. Закона ). 

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

као неприхватљиву. 

 

14. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач који има интерес за доделу уговора и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.  Захтев за 

заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки.  

Захтев за заштиту права се може поднети непосредно, електронском поштом, факсом или  препорученом 

пошиљком са повратницом. Уколико се захтев подноси електронским путем или  факсом, то се може 

вршити искључиво и истовремено на напред означене електронске адресе и број  факса и искључиво у 

радно време наручиоца, радним даном од 07,00 до 15,00 часова, субота и недеља су нерадни дани. У 

супротном, ако се комуникација врши мимо овог радног времена, сматраће се да је наручилац Захтев за 
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заштиту права примио првог наредног радног дана, у радно време, у односу на чега ће се посматрати 

благовременост захтева.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.   

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или  

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам 

дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке  мале вредности и квалификационом 

поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 

понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније 

до истека рока за подношење понуда.   

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о  признавању 

квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права  је десет дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и 

доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а ЗЈН. Захтевом за 

заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 

подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење захтева из ст. 3. и 4. Члана 149 ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.   

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог  подносиоца 

захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац  захтева знао или могао 

знати приликом подношења претходног захтева.   

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу  са 

одредбама члана 150. ЗЈН. 29  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и  на 

својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, Уз захтев 

за заштиту права прилаже се потврда о уплатитаксе.   

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди         мора јасно 

да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);   

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН – 60.000,00 динара;  

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: JН 173/19;  

(7) сврха: републичка административна такса; ЈП ''Војводинашуме'', ШГ''Сомбор'' Сомбор; ЈН бр.45/19;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена      уплата    

    републичке административне таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке;  

Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,  који 

садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке  административне таксе, 

као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата  републичке административне 

таксе;  
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Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све 

напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских средстава, 

корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други  корисници јавних средстава) 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна  трезора, а који се води у Управи за 

трезор;  

Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе,  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.  

 

 

 

15. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора о јавној набавци у року од 10 дана од дана отварања 

понуда и објавити на  у року од 3 дана од дана доношења. 

Уговор о јавној набавци  ће бити достављен понуђачу у року од осам дана  од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149 ЗЈН. 

Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац задржава право да закључи уговор са 

првим следећим понуђачем на ранг листи понуђача. 

Понуде које буду оцењене као НЕПРИХВАТЉИВЕ наручилац  је по закону дужан да одбије. 
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин 
ШГ „СОМБОР“ Сомбор         Прилог бр. 6 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: партија 1. Систем видео надзора 

 

На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме"  ШГ „Сомбор“ број ЈН 173/19-2 од 23.12.2019.год.,:  

'' СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ  2019. ГОД.  ( за потребе ШГ 

''СОМБОР'' ) ''. 
Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'', Петроварадин,Шумскогаздинство“Сомбор“ Сомбор, 

Апатински пут 11. 

 

1. ПОДАЦИОПОНУЂАЧУ: 

 

1. Назив понуђача 

2. Седиште понуђача 

3. Одговорна особа (потписник уговора) 

4. Особа за контакт 

5. Телефон 

6. Телефакс 

7. Електронска адреса 

8. Текући рачун /понуђача                                              код банке 

9. Матични број понуђача 

10 Порески број понуђача 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  

 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

Напомена: Заокружити начин подношења понуда 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Назив подизвођача  

 
Адреса 

 
 

 Матични број  

 ПИБ  

 Контакт особа  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 
 

2) Називподизвођача  

 Адреса  

 Матичниброј  

 ПИБ  

 Контактособа  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 
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4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
Адреса 

 
 

 Матични број  

 ПИБ  

 Контакт особа  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 
 

2) Називучесника у заједничкојпонуди:  

 Адреса  

 Матичниброј  

 ПИБ  

 Контактособа  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 
 

 

Напомена: 
Образац се попуњава у случају подношења заједничке понуде. 

У случају пондошења понуде са више понуђача, образац копирати у довољном броју примерака. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Табела 1. Локација 1. Суботица – Мајшански пут 91, Суботица 

Ред. 

број 
Опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

DVR Pentabrid 8  видео улаза, H.265 

pentabrid дигитални видео снимач, 

подржава  8 HDCVI / TVI / AHD / 

аналогних камера до 5MP и четири 

додатне IP камере 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 1 i 2 kanal, 4M-N 

i 1080p u 15fps, 1080N i niže u 25fps svi 

kanali), 1 HDMI излаз, 1 VGA излаз, 

максимални капацитет  hard diska 

10TB, 2 USB порта за bekap и контролу 

мишем, RS485 порт за управљање PTZ 

камерама, напајање 12VDC/2A 

ком 1 

    

2 
HDD 2Tb SATA III, Hard disk 2TB, 

SATAIII 3,5'', Intellipower, 64MB 
ком 1 

    

3 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са 

HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, 

AGC, BLC, 2D редукција шума, фиксни 

megapikselni објектив 3,6mm, Smart 

инфрацрвене диоде максималног 

домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 4 

    

4 

Напајање 12vdc 4A, Адаптер desktop 

DC12V / 4A Input voltage: AC 100-

240V, 50-60Hz, Output voltage: DC12V, 

4 ампера, радна температура -20-60°C, 

тежина 446g, димензије 

119.4x53x39mm 

ком 1 

    

5 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл 

RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 200 

    

6 PVC каналице 25x40x2000 мм  ком 30     
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самолепива 

7 
Метални орман 500x500x250 мм са 

бравицом (кључем) IP66 водоотпоран 
ком 1 

    

8 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 1.   

 

 

Табела 2.Локација 2 – ШУ''Апатин'', Месарске ливаде, улаз у шуму 

Ред. 

број 
Опис  

Јед.  

мере 
Кол. 

 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

DVR pentabrid 4 видео улаза, 

H.265+/H.265 pentabrid дигитални 

видео снимач, подржава 4 HDCVI / 

TVI / AHD / аналогних камера до 5MP 

и две додатне IP камере 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 резолуције камера (5M-

N u 10fps(prvi kanal), 4M-N i 1080p u 

15fps, 1080N i niže u 25fps), 1 HDMI 

излаз, 1 VGA излаз, максимални 

капацитет hard diska 6TB, 2 USB порта 

за bekap и контролу мишем, RS485 

порт за управљање PTZ камерама, 

напајање 12VDC/2A 

ком 1 

    

2 
HDD 1Tb SATA III, Hard disk 1TB, 

SATA III 3.5'', Intellipower, 64MB 
ком 1 

    

3 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са 

HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, 

AGC, BLC, 2D редукција шума, 

фиксни megapikselni објектив 3,6mm, 

Smart инфрацрвене диоде максималног 

домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 3 
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4 

Напајање 12vdc 4A, Адаптер desktop 

DC12V / 4A Input voltage: AC 100-

240V, 50-60Hz, Output voltage: DC12V, 

4 ампера, радна температура -20-60°C, 

тежина 446g, димензије 

119.4x53x39mm 

ком 1 

    

5 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл 

RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 20 

    

6 
PVC каналице 25x40x2000 мм  

самолепива 
ком 5 

    

7 
Метални орман 500x500x250 мм са 

бравицом (кључем) IP66 водоотпоран 
ком 1 

    

8 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 2.   

 

Табела 3. Локација 3. ШУ''Апатин'' , Канлија песак, магацин 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

 

1 

DVR pentabrid 4 видео улаза, 

H.265+/H.265 pentabrid дигитални 

видео снимач, подржава 4 HDCVI / 

TVI / AHD / аналогних камера до 5MP 

и две додатне IP камере 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 резолуције камера (5M-

N u 10fps(prvi kanal), 4M-N i 1080p u 

15fps, 1080N i niže u 25fps), 1 HDMI 

излаз, 1 VGA излаз, максимални 

капацитет hard diska 6TB, 2 USB порта 

за bekap и контролу мишем, RS485 

порт за управљање PTZ камерама, 

напајање 12VDC/2A 

ком 1 

    

2 
HDD 1Tb SATA III, Hard disk 1TB, 

SATA III 3.5'', Intellipower, 64MB 
ком 1 

    

3 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni CMOS чип, 

25/30fps@1080P, 

25/30/50/60fps@720P, веома брз 

ком 4 
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пренос у реалном времену, дан/ноћ 

функција, Избор мода рада путем UTC 

OSD контролора или са HCVR уређаја, 

ICR филтер, AWB, AGC, BLC, 2D 

редукција шума, фиксни megapikselni 

објектив 3,6mm, Smart инфрацрвене 

диоде максималног домета до 80m, 

IP67, DC12V. 

5 

Напајање 12vdc 4A, Адаптер desktop 

DC12V / 4A Input voltage: AC 100-

240V, 50-60Hz, Output voltage: DC12V, 

4 ампера, радна температура -20-60°C, 

тежина 446g, димензије 

119.4x53x39mm 

ком 1 

    

6 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл 

RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 130 

    

7 
PVC каналице 25x40x2000 мм  

самолепива 
ком 25 

    

8 
Метални орман 500x500x250 мм са 

бравицом (кључем) IP66 водоотпоран 
ком 1 

    

9 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 3.   

 

 

Табела 4. ШУ''Суботица'' , Граничарска бб, машински парк 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена 

 без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са HCVR 

уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, 

BLC, 2D редукција шума, фиксни 

megapikselni објектив 3,6mm, Smart 

инфрацрвене диоде максималног 

домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 7 

    

2 

PTZ HDCVI камера FULL HD 1080p 

дан/ноћ, HDCVI камера у 

водоотпорном IP66 кућишту, WDR 

120dB, 3DNR, 2 megapiksela Startlight 

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

ком 1 
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CMOS чип са прогресивним 

скенирањем, резолуција 2 

megapiksela, smart IR диоде домета до 

150 m, моторизовани објектив од 

4,8mm дo 120mm, 300 preset pozicija, 

ICR филтер, OSD meni, WDR 120dB, 

16x дигитални зум, 1 аудио улаз, 

RS485, 2 алармна улаза, 1 релејни 

излаз, 24VAC/3A, IP66 

3 

Напајање 12vdc 5A 9ch, напајање у 

металном кућишту, DC12V / 5A 9CH, 

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, 

Output voltage: DC11.8V-14V, 5 

ампера, 9 канала, радна температура -

20-60°C, тежина 1,66kg, димензије 

201.5x238.5x61.5mm 

ком 1 

    

4 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални 

кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 600 

    

5 
PVC каналице 25x40x2000 мм  

самолепива 
ком 50 

    

6 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 4.   

 

 

 

Табела 5. Локација 5.ШУ''Апатин'', Кружни насип 13, машински парк 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена без 

ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са HCVR 

уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, 

BLC, 2D редукција шума, фиксни 

megapikselni објектив 3,6mm, Smart 

инфрацрвене диоде максималног 

домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 7  

   

2 

PTZ HDCVI камера FULL HD 1080p 

дан/ноћ, HDCVI камера у 

водоотпорном IP66 кућишту, WDR 

120dB, 3DNR, 2 megapiksela Startlight 

ком 1  
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CMOS, 25x оптички зум 1/2,8'' Starvis 

CMOS чип са прогресивним 

скенирањем, резолуција 2 

megapiksela, smart IR диоде домета до 

150 m, моторизовани објектив од 

4,8mm дo 120mm, 300 preset pozicija, 

ICR филтер, OSD meni, WDR 120dB, 

16x дигитални зум, 1 аудио улаз, 

RS485, 2 алармна улаза, 1 релејни 

излаз, 24VAC/3A, IP66 

3 

Напајање 12vdc 5A 9ch, напајање у 

металном кућишту, DC12V / 5A 9CH, 

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, 

Output voltage: DC11.8V-14V, 5 

ампера, 9 канала, радна температура -

20-60°C, тежина 1,66kg, димензије 

201.5x238.5x61.5mm 

ком 1  

   

4 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални 

кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 600  

   

5 
PVC каналице 25x40x2000 мм  

самолепива 
ком 45  

   

6 
Метални орман 500x500x250 мм са 

бравицом (кључем) IP66 водоотпоран 
ком 1  

   

7 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш   

   

УКУПНО ТАБЕЛА 5.   

 

 

Табела 6. Локација 6 .ШУ''Козара'', Каналска бб, машински парк, 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена без 

ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са HCVR 

уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, 

BLC, 2D редукција шума, фиксни 

megapikselni објектив 3,6mm, Smart 

инфрацрвене диоде максималног 

домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 7 
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2 

PTZ HDCVI камера FULL HD 1080p 

дан/ноћ, HDCVI камера у 

водоотпорном IP66 кућишту, WDR 

120dB, 3DNR, 2 megapiksela Startlight 

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

CMOS чип са прогресивним 

скенирањем, резолуција 2 

megapiksela, smart IR диоде домета до 

150 m, моторизовани објектив од 

4,8mm дo 120mm, 300 preset pozicija, 

ICR филтер, OSD meni, WDR 120dB, 

16x дигитални зум, 1 аудио улаз, 

RS485, 2 алармна улаза, 1 релејни 

излаз, 24VAC/3A, IP66 

ком 1 

    

3 

Напајање 12vdc 5A 9ch, напајање у 

металном кућишту, DC12V / 5A 9CH, 

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, 

Output voltage: DC11.8V-14V, 5 

ампера, 9 канала, радна температура -

20-60°C, тежина 1,66kg, димензије 

201.5x238.5x61.5mm 

ком 1 

    

4 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални 

кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 600 

    

5 
PVC каналице 25x40x2000 мм  

самолепива 
ком 45 

    

6 
Метални орман 500x500x250 мм са 

бравицом (кључем) IP66 водоотпоран 
ком 1 

    

7 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 6.   

Укупна вредност понуде ( табеле 1+2+3+4+5+6)  износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде ( табеле 1+2+3+4+5+6)  износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 
РОК ИСПОРУКЕИ УГРАДЊЕ: 15  дана од пимненог захтева Наручиоца. 

 

РОК ПЛАЋАЊА:______ дана од дана испостављања уредног рачуна ( најмање 15 дана а највише 45 дана) 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 данаод дана отварања понуде 

 

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

понуђача одређен споразумом. 

 

Место и датум:                       Понуђач 
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин 
ШГ „СОМБОР“ Сомбор         Прилог бр. 6 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: партија 2. Алармни системи, са услугом инсталирања 

 

На основу Одлуке Директора ЈП "Војводинашуме"  ШГ „Сомбор“ број ЈН 173/19-2 од 23.12.2019.год.,:  

'' СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ  2019. ГОД.  ( за потребе ШГ 

''СОМБОР'' ) ''. 
Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'', Петроварадин,Шумскогаздинство“Сомбор“ Сомбор, 

Апатински пут 11. 

 

1. ПОДАЦИОПОНУЂАЧУ: 

 

1. Назив понуђача 

2. Седиште понуђача 

3. Одговорна особа (потписник уговора) 

4. Особа за контакт 

5. Телефон 

6. Телефакс 

7. Електронска адреса 

8. Текући рачун /понуђача                                              код банке 

9. Матични број понуђача 

10 Порески број понуђача 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  

 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

Напомена: Заокружити начин подношења понуда 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Назив подизвођача  

 
Адреса 

 
 

 Матични број  

 ПИБ  

 Контакт особа  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 
 

2) Називподизвођача  

 Адреса  

 Матичниброј  

 ПИБ  

 Контактособа  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 
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4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
Адреса 

 
 

 Матични број  

 ПИБ  

 Контакт особа  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 
 

2) Називучесника у заједничкојпонуди:  

 Адреса  

 Матичниброј  

 ПИБ  

 Контактособа  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач 
 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 
 

 

Напомена: 
Образац се попуњава у случају подношења заједничке понуде. 

У случају пондошења понуде са више понуђача, образац копирати у довољном броју примерака. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Табела 1. Ловачка кућа ''Штрбац'' Бачки Моноштор 

Ред. 

број 
Опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 

партиције, max.16 PGM-ova + 

даљински управљач REM2 + LED 

шифратор K10V, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard уграђен 

бежични примо-предајник, 5 жичаних 

улаза за зоне на плочи (10 sa ATZ), 4 

PGM-a на плочи, max.32 даљинска 

управљача, у металној кутији. 

ком 1 

    

2 

Бежични IC сензор унутрашња 

монтажа, бежични дигитални IC сензор 

са 2 независна ic елемента и дуплом 

оптиком, 11x11m, 90°, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard домет: 35m (sa 

MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, 

RX1, односно 70m (sa MG5000 / 

MG5050 / RTX3), аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала, 

заштита од RF i EM сметњи, тампер 

прекидач, индикација празне батерије, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard 

ком 5 

    

3 
Зглобни носач за IC сензоре зидна или 

плафонска монтажа 
ком 5 

    

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 

11m, видни угао 90º, дуална оптика - 

два IC елемента, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 50131 

Security Grade stand 100% дигитални 

сензор, Digital Auto Pulse - обрада 

сигнала, аутоматска температурна 

компензација, аутоматска импулсна 

обрада сигнала. 

ком 1 

    

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни 

бежични дигитални IC сензор са 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg 

домет: 35m (sa MG-6130/6160/6250), 

K32LX, K641LX, RX1, односно 70m (sa 

MG5000 / MG5050 / RTX3), кућиште за 

спољну монтажу отпосрно на ударце и 

температурне промене, аутоматска 

ком 2 
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температурна компензација, заштита 

од RF i EM сметњи, tamper прекидач, 

индикација празне батерије. Испуњава 

IPX4 стандард IP заштита 

6 

Носач за спољни IC сензор,  Зглобни 

носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 

ком 2 

    

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена 

са блицером, антисаботажно 

заштићена, двоструко кућиште, 

сервисни мод активирање приликом 

аларма, тампера или прекида напајања, 

позитивна и индикацију 

неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

    

8 

Даљински уређај за алармну централу, 

даљински управљач са 5 тастера са 

двосмерном комуникацијом контрола 

PGMова,...), приказ статуса система, 

верзија 1.04 и изнад компатибилна са 

свим MG централама, RTX3, K641LX, 

K32LX. 

ком 2 

    

9 

Напајање за алармну централу, 

трансформатор 30VA, заливени са 

осигурачем. 

ком 1 

    

10 

Акумулатор 12v 7Ah, Оловни 

херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 

  

ком 2 

    

11 Алармни кабел 6x0,22 м 50     

12 
PVC каналице 16x16x2000 мм, 

самолепива 
ком 15 

    

13 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш 

  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 1.   

 

Табела 2. Ловачка кућа ''Месарске ливаде'' Апатин 

Ред. 

број 
Опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 

партиције, max.16 PGM-ova + 

даљински управљач REM2 + LED 

шифратор K10V, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard уграђен 

бежични примо-предајник, 5 жичаних 

улаза за зоне на плочи (10 sa ATZ), 4 

PGM-a на плочи, max.32 даљинска 

управљача, у металној кутији. 

ком 1 

    

2 
Бежични IC сензор унутрашња 

монтажа, бежични дигитални IC 
ком 5 
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сензор са 2 независна ic елемента и 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard домет: 35m (sa MG-

6130/6160/6250), K32LX, K641LX, 

RX1, односно 70m (sa MG5000 / 

MG5050 / RTX3), аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала, 

заштита од RF i EM сметњи, тампер 

прекидач, индикација празне батерије, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard 

3 
Зглобни носач за IC сензоре зидна или 

плафонска монтажа 
ком 5 

    

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 

11m, видни угао 90º, дуална оптика - 

два IC елемента, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 50131 

Security Grade stand 100% дигитални 

сензор, Digital Auto Pulse - обрада 

сигнала, аутоматска температурна 

компензација, аутоматска импулсна 

обрада сигнала. 

ком 2 

    

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни 

бежични дигитални IC сензор са 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg 

домет: 35m (sa MG-6130/6160/6250), 

K32LX, K641LX, RX1, односно 70m 

(sa MG5000 / MG5050 / RTX3), 

кућиште за спољну монтажу отпосрно 

на ударце и температурне промене, 

аутоматска температурна 

компензација, заштита од RF i EM 

сметњи, tamper прекидач, индикација 

празне батерије. Испуњава IPX4 

стандард IP заштита 

ком 2 

    

6 

Носач за спољни IC сензор,  Зглобни 

носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 

ком 2 

    

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена 

са блицером, антисаботажно 

заштићена, двоструко кућиште, 

сервисни мод активирање приликом 

аларма, тампера или прекида напајања, 

позитивна и индикацију 

неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

    

9 

Даљински уређај за алармну централу, 

даљински управљач са 5 тастера са 

двосмерном комуникацијом контрола 

ком 2 
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PGMова,...), приказ статуса система, 

верзија 1.04 и изнад компатибилна са 

свим MG централама, RTX3, K641LX, 

K32LX. 

10 

Напајање за алармну централу, 

трансформатор 30VA, заливени са 

осигурачем. 

ком 1 

    

11 

Акумулатор 12v 7Ah, Оловни 

херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 

ком 2 

    

12 Алармни кабел 6x0,22 м 50     

13 
PVC каналице 16x16x2000 мм, 

самолепива 
ком 15 

    

14 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
паушал 

  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 2.   

 

 

 

Табела 3. Шумска управа ''Апатин'', Кружни насип 13 

Ред. 

број 
Опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 

партиције, max.16 PGM-ova + 

даљински управљач REM2 + LED 

шифратор K10V, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard уграђен 

бежични примо-предајник, 5 жичаних 

улаза за зоне на плочи (10 sa ATZ), 4 

PGM-a на плочи, max.32 даљинска 

управљача, у металној кутији. 

ком 1 

    

2 

Бежични IC сензор унутрашња 

монтажа, бежични дигитални IC 

сензор са 2 независна ic елемента и 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard домет: 35m (sa MG-

6130/6160/6250), K32LX, K641LX, 

RX1, односно 70m (sa MG5000 / 

MG5050 / RTX3), аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала, 

заштита од RF i EM сметњи, тампер 

прекидач, индикација празне батерије, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard 

ком 9 
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3 
Зглобни носач за IC сензоре зидна или 

плафонска монтажа 
ком 9 

    

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 

11m, видни угао 90º, дуална оптика - 

два IC елемента, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 

50131 Security Grade stand 100% 

дигитални сензор, Digital Auto Pulse - 

обрада сигнала, аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала. 

ком 2 

    

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни 

бежични дигитални IC сензор са 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg 

домет: 35m (sa MG-6130/6160/6250), 

K32LX, K641LX, RX1, односно 70m 

(sa MG5000 / MG5050 / RTX3), 

кућиште за спољну монтажу отпосрно 

на ударце и температурне промене, 

аутоматска температурна 

компензација, заштита од RF i EM 

сметњи, tamper прекидач, индикација 

празне батерије. Испуњава IPX4 

стандард IP заштита 

ком 2 

    

6 

Носач за спољни IC сензор,  Зглобни 

носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 

ком 2 

    

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена 

са блицером, антисаботажно 

заштићена, двоструко кућиште, 

сервисни мод активирање приликом 

аларма, тампера или прекида 

напајања, позитивна и индикацију 

неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

    

8 

Даљински уређај за алармну централу, 

даљински управљач са 5 тастера са 

двосмерном комуникацијом контрола 

PGMова,...), приказ статуса система, 

верзија 1.04 и изнад компатибилна са 

свим MG централама, RTX3, K641LX, 

K32LX. 

ком 3 

    

9 

Напајање за алармну централу, 

трансформатор 30VA, заливени са 

осигурачем. 

ком 1 

    

10 

Акумулатор 12v 7Ah, Оловни 

херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 

    

ком 2 

    

11 Алармни кабел 6x0,22 m 50     

12 PVC каналице 16x16x2000 мм, ком 15     
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самолепива 

13 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
паушал 

  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 3.   

 

Табела 4. ШУ ''Апатин'' Канлија Песак Апатин, магацин 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 

партиције, max.16 PGM-ova + 

даљински управљач REM2 + LED 

шифратор K10V, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard уграђен 

бежични примо-предајник, 5 жичаних 

улаза за зоне на плочи (10 sa ATZ), 4 

PGM-a на плочи, max.32 даљинска 

управљача, у металној кутији. 

ком 1 

    

2 

Бежични IC сензор унутрашња 

монтажа, бежични дигитални IC 

сензор са 2 независна ic елемента и 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard домет: 35m (sa MG-

6130/6160/6250), K32LX, K641LX, 

RX1, односно 70m (sa MG5000 / 

MG5050 / RTX3), аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала, 

заштита од RF i EM сметњи, тампер 

прекидач, индикација празне 

батерије, испуњава EN 50131 Security 

Grade 2 standard 

ком 4 

    

3 
Зглобни носач за IC сензоре зидна 

или плафонска монтажа 
ком 4 

    

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 

11m, видни угао 90º, дуална оптика - 

два IC елемента, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 

50131 Security Grade stand 100% 

дигитални сензор, Digital Auto Pulse - 

обрада сигнала, аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала. 

ком 1 

    

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни 

бежични дигитални IC сензор са 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg 

домет: 35m (sa MG-6130/6160/6250), 

ком 2 
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K32LX, K641LX, RX1, односно 70m 

(sa MG5000 / MG5050 / RTX3), 

кућиште за спољну монтажу 

отпосрно на ударце и температурне 

промене, аутоматска температурна 

компензација, заштита од RF i EM 

сметњи, tamper прекидач, индикација 

празне батерије. Испуњава IPX4 

стандард IP заштита 

6 

Носач за спољни IC сензор,  Зглобни 

носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 

ком 2 

    

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена 

са блицером, антисаботажно 

заштићена, двоструко кућиште, 

сервисни мод активирање приликом 

аларма, тампера или прекида 

напајања, позитивна и индикацију 

неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

    

8 

GSM дојавни аутомат, GSM дојавни 

аутомат, могућност брзог и 

бесплатног управљања PGM 1 - 

GATE CONTROL, 3 улазне зоне, SMS 

и ТОНСКА дојава на 3 телефонска 

броја за сваку зону, 3 PGM излаза, 

алармна централа. управљање PGM-

овима преко SMS порука или позивом 

(PGM1), улазна и тренутна зона, 

тонски сигнал и SMS за сваку зону, 

програмирање SMS порука путем 

другог телефона, потребна само SIM 

картица 

ком 1 

    

9 

Даљински уређај за алармну 

централу, даљински управљач са 5 

тастера са двосмерном 

комуникацијом контрола PGMова,...), 

приказ статуса система, верзија 1.04 и 

изнад компатибилна са свим MG 

централама, RTX3, K641LX, K32LX. 

ком 1 

    

10 

Напајање за алармну централу, 

трансформатор 30VA, заливени са 

осигурачем. 

ком 1 

    

11 

Акумулатор 12v 7Ah, Оловни 

херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 

  

ком 2 

    

12 Алармни кабел 6x0,22 m 30     

13 
PVC каналице 16x16x2000 мм, 

самолепива 
ком 10 

    

14 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
паушал  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 4.   
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Табела 5. Локација 5. ШУ''Апатин'', Кружни насип 13, портирница 

 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

Алармна централа SP серије, алармна 

централа 10 зона, 2 партиције, 2 PGM 

излаза, LED шифратор K10V, 

комуникатор 5 улаза за зоне (10 са 

дуплирањем) + max.15 зона на 

тастатурама, max. 24 додатне зоне 

(укупно max.32 зоне), max. 16 PGM-

ова, могућност прикључења 

бежичних сензора преко RTX3/RX1, 

StayD функција, 4-жична магистрала 

(bus), метална кутија 

ком 1 

    

2 

IC сензор унутрашња монтажа домет 

11m, видни угао 90º, дуална оптика - 

два IC елемента, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 

50131 Security Grade stand 100% 

дигитални сензор, Digital Auto Pulse - 

обрада сигнала, аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала. 

ком 1 

    

3 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена 

са блицером, антисаботажно 

заштићена, двоструко кућиште, 

сервисни мод активирање приликом 

аларма, тампера или прекида 

напајања, позитивна и индикацију 

неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

    

4 

GSM дојавни аутомат, GSM дојавни 

аутомат, могућност брзог и 

бесплатног управљања PGM 1 - 

GATE CONTROL, 3 улазне зоне, SMS 

и ТОНСКА дојава на 3 телефонска 

броја за сваку зону, 3 PGM излаза, 

алармна централа. управљање PGM-

овима преко SMS порука или позивом 

(PGM1), улазна и тренутна зона, 

тонски сигнал и SMS за сваку зону, 

програмирање SMS порука путем 

другог телефона, потребна само SIM 

картица 

ком 1 

    

5 

Напајање за алармну централу, 

трансформатор 30VA, заливени са 

осигурачем. 

ком 1 

    

6 
Акумулатор 12v 7Ah, Оловни 

херметички затворени акумулатор 
ком 2 
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12V/7Ah 

  

7 Алармни кабел 6x0,22 m 10     

8 
PVC каналице 16x16x2000 мм, 

самолепива 
ком 5 

    

9 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
паушал 

  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 5.   

 

 

Укупна вредност понуде ( табеле 1+2+3+4+5)  износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде ( табеле 1+2+3+4+5)  износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ: 15  дана од писмненог захтева Наручиоца. 

 

РОК ПЛАЋАЊА:______ дана од дана испостављања уредног рачуна ( најмање 15 дана а највише 45 дана) 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 данаод дана отварања понуде 

 

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

понуђача одређен споразумом. 

 

 

 

 

Место и датум:                       Понуђач 
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Прилог бр. 7 

 
ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин 

Прерадовићева 2 

Матични број:08762198; 

ПИБ:101636567; 

Огранак Предузећа 

ШГ „Сомбор“ Сомбор 

Број: ________  

Датум: ____.____._______ 

МОДЕЛ УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 2019. 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 

____ Извршилац услуга која је прихваћена од стране Наручиоца, у поступку јавне набавке мале вредности 

'' СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ  2019. ГОД.  ( за потребе ШГ 

''СОМБОР'' ) '' спроведене по Одлуци заступника огранка ШГ''Сомбор'' број ЈН 173/19-2 од 23.12.2019. 

 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је вршење услуга: '' СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И АЛАРМНИ СИСТЕМИ  
2019. ГОД. '' 

 

Партија 1. Систем видео надзора 
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Табела 1. Локација 1. Суботица – Мајшански пут 91, Суботица 

Ред. 

број 
Опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

DVR Pentabrid 8  видео улаза, H.265 

pentabrid дигитални видео снимач, 

подржава  8 HDCVI / TVI / AHD / 

аналогних камера до 5MP и четири 

додатне IP камере 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 1 i 2 kanal, 4M-N i 1080p u 15fps, 

1080N i niže u 25fps svi kanali), 1 HDMI 

излаз, 1 VGA излаз, максимални 

капацитет  hard diska 10TB, 2 USB порта 

за bekap и контролу мишем, RS485 порт 

за управљање PTZ камерама, напајање 

12VDC/2A 

kom 1 

    

2 
HDD 2Tb SATA III, Hard disk 2TB, 

SATAIII 3,5'', Intellipower, 64MB 
kom 1 

    

3 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart IC 

диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са 

HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, 

BLC, 2D редукција шума, фиксни 

megapikselni објектив 3,6mm, Smart 

инфрацрвене диоде максималног домета 

до 80m, IP67, DC12V. 

kom 4 

    

4 

Напајање 12vdc 4A, Адаптер desktop 

DC12V / 4A Input voltage: AC 100-240V, 

50-60Hz, Output voltage: DC12V, 4 

ампера, радна температура -20-60°C, 

тежина 446g, димензије 119.4x53x39mm 

kom 1 

    

5 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл 

RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 200 

    

6 PVC каналице 25x40x2000 мм  самолепива kom 30     

7 
Метални орман 500x500x250 мм са 

бравицом (кључем) IP66 водоотпоран 
kom 1 
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8 
Уградња и монтажа опреме са потрошним 

материјалом 
пауш  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 1.   

 

 

 

Табела 2.Локација 2 – ШУ''Апатин'', улаз у шуму Месарске ливаде 

Ред. 

број 
Опис  

Јед.  

мере 
Кол. 

 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

DVR pentabrid 4 видео улаза, 

H.265+/H.265 pentabrid дигитални 

видео снимач, подржава 4 HDCVI / 

TVI / AHD / аналогних камера до 5MP 

и две додатне IP камере 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 резолуције камера (5M-

N u 10fps(prvi kanal), 4M-N i 1080p u 

15fps, 1080N i niže u 25fps), 1 HDMI 

излаз, 1 VGA излаз, максимални 

капацитет hard diska 6TB, 2 USB порта 

за bekap и контролу мишем, RS485 

порт за управљање PTZ камерама, 

напајање 12VDC/2A 

ком 1 

    

2 
HDD 1Tb SATA III, Hard disk 1TB, 

SATA III 3.5'', Intellipower, 64MB 
ком 1 

    

3 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са 

HCVR уређаја, ICR филтер, AWB, 

AGC, BLC, 2D редукција шума, 

фиксни megapikselni објектив 3,6mm, 

Smart инфрацрвене диоде максималног 

домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 3 

    

4 

Напајање 12vdc 4A, Адаптер desktop 

DC12V / 4A Input voltage: AC 100-

240V, 50-60Hz, Output voltage: DC12V, 

ком 1 
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4 ампера, радна температура -20-60°C, 

тежина 446g, димензије 

119.4x53x39mm 

5 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл 

RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 20 

    

6 
PVC каналице 25x40x2000 мм  

самолепива 
ком 5 

    

7 
Метални орман 500x500x250 мм са 

бравицом (кључем) IP66 водоотпоран 
ком 1 

    

8 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 2.   

 

Табела 3. Локација 3. ШУ''Апатин'' Магацин Канлија песак 

Ред. 

број 
Опис Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена  

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

 

1 

DVR pentabrid 4 видео улаза, 

H.265+/H.265 pentabrid дигитални 

видео снимач, подржава 4 HDCVI / 

TVI / AHD / аналогних камера до 5MP 

и две додатне IP камере 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 резолуције камера (5M-

N u 10fps(prvi kanal), 4M-N i 1080p u 

15fps, 1080N i niže u 25fps), 1 HDMI 

излаз, 1 VGA излаз, максимални 

капацитет hard diska 6TB, 2 USB порта 

за bekap и контролу мишем, RS485 

порт за управљање PTZ камерама, 

напајање 12VDC/2A 

ком 1 

    

2 
HDD 1Tb SATA III, Hard disk 1TB, 

SATA III 3.5'', Intellipower, 64MB 
ком 1 

    

3 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са HCVR уређаја, 

ком 4 
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ICR филтер, AWB, AGC, BLC, 2D 

редукција шума, фиксни megapikselni 

објектив 3,6mm, Smart инфрацрвене 

диоде максималног домета до 80m, 

IP67, DC12V. 

5 

Напајање 12vdc 4A, Адаптер desktop 

DC12V / 4A Input voltage: AC 100-

240V, 50-60Hz, Output voltage: DC12V, 

4 ампера, радна температура -20-60°C, 

тежина 446g, димензије 

119.4x53x39mm 

ком 1 

    

6 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални кабл 

RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 130 

    

7 
PVC каналице 25x40x2000 мм  

самолепива 
ком 25 

    

8 
Метални орман 500x500x250 мм са 

бравицом (кључем) IP66 водоотпоран 
ком 1 

    

9 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 3.   

 

 

Табела 4. ШУ''Суботица'', Граничарска бб, машински парк 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена 

 без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са HCVR 

уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, 

BLC, 2D редукција шума, фиксни 

megapikselni објектив 3,6mm, Smart 

инфрацрвене диоде максималног 

домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 7 

    

2 

PTZ HDCVI камера FULL HD 1080p 

дан/ноћ, HDCVI камера у 

водоотпорном IP66 кућишту, WDR 

120dB, 3DNR, 2 megapiksela Startlight 

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

CMOS чип са прогресивним 

ком 1 
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скенирањем, резолуција 2 

megapiksela, smart IR диоде домета до 

150 m, моторизовани објектив од 

4,8mm дo 120mm, 300 preset pozicija, 

ICR филтер, OSD meni, WDR 120dB, 

16x дигитални зум, 1 аудио улаз, 

RS485, 2 алармна улаза, 1 релејни 

излаз, 24VAC/3A, IP66 

3 

Напајање 12vdc 5A 9ch, напајање у 

металном кућишту, DC12V / 5A 9CH, 

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, 

Output voltage: DC11.8V-14V, 5 

ампера, 9 канала, радна температура -

20-60°C, тежина 1,66kg, димензије 

201.5x238.5x61.5mm 

ком 1 

    

4 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални 

кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 600 

    

5 
PVC каналице 25x40x2000 мм  

самолепива 
ком 50 

    

6 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 4.   

 

 

 

Табела 5. Локација 5.ШУ''Апатин'', Кружни насип 13, машински парк, 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере   Кол. 

 

 Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са HCVR 

уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, 

BLC, 2D редукција шума, фиксни 

megapikselni објектив 3,6mm, Smart 

инфрацрвене диоде максималног 

домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 7  

   

2 

PTZ HDCVI камера FULL HD 1080p 

дан/ноћ, HDCVI камера у 

водоотпорном IP66 кућишту, WDR 

120dB, 3DNR, 2 megapiksela Startlight 

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

ком 1  
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CMOS чип са прогресивним 

скенирањем, резолуција 2 

megapiksela, smart IR диоде домета до 

150 m, моторизовани објектив од 

4,8mm дo 120mm, 300 preset pozicija, 

ICR филтер, OSD meni, WDR 120dB, 

16x дигитални зум, 1 аудио улаз, 

RS485, 2 алармна улаза, 1 релејни 

излаз, 24VAC/3A, IP66 

3 

Напајање 12vdc 5A 9ch, напајање у 

металном кућишту, DC12V / 5A 9CH, 

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, 

Output voltage: DC11.8V-14V, 5 

ампера, 9 канала, радна температура -

20-60°C, тежина 1,66kg, димензије 

201.5x238.5x61.5mm 

ком 1  

   

4 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални 

кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 600  

   

5 
PVC каналице 25x40x2000 мм  

самолепива 
ком 45  

   

6 
Метални орман 500x500x250 мм са 

бравицом (кључем) IP66 водоотпоран 
ком 1  

   

7 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш   

   

УКУПНО ТАБЕЛА 5.   

 

 

Табела 6. Локација 6 .ШУ''Козара'', Каналска бб, машински парк 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена без 

ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

HDCVI камера 2 megapixela, HDCVI 

камера, 2 megapiksela, 1080P, 4 u 1 

(HDCV, Analogna, TVI ili AHD) 

водоотпорна, у IP67 кућишту, са smart 

IC диодама Image Sensor 1/2.7'' 2 

megapikselni 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 контролора или са HCVR 

уређаја, ICR филтер, AWB, AGC, 

BLC, 2D редукција шума, фиксни 

megapikselni објектив 3,6mm, Smart 

инфрацрвене диоде максималног 

домета до 80m, IP67, DC12V. 

ком 7 
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2 

PTZ HDCVI камера FULL HD 1080p 

дан/ноћ, HDCVI камера у 

водоотпорном IP66 кућишту, WDR 

120dB, 3DNR, 2 megapiksela Startlight 

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

CMOS чип са прогресивним 

скенирањем, резолуција 2 

megapiksela, smart IR диоде домета до 

150 m, моторизовани објектив од 

4,8mm дo 120mm, 300 preset pozicija, 

ICR филтер, OSD meni, WDR 120dB, 

16x дигитални зум, 1 аудио улаз, 

RS485, 2 алармна улаза, 1 релејни 

излаз, 24VAC/3A, IP66 

ком 1 

    

3 

Напајање 12vdc 5A 9ch, напајање у 

металном кућишту, DC12V / 5A 9CH, 

Input voltage: AC 100-240V, 50-60Hz, 

Output voltage: DC11.8V-14V, 5 

ампера, 9 канала, радна температура -

20-60°C, тежина 1,66kg, димензије 

201.5x238.5x61.5mm 

ком 1 

    

4 
Кабел RG 59+2x0,75 , Коаксијални 

кабл RG59 са напојним каблом 2x0,5 
m 600 

    

5 
PVC каналице 25x40x2000 мм  

самолепива 
ком 45 

    

6 
Метални орман 500x500x250 мм са 

бравицом (кључем) IP66 водоотпоран 
ком 1 

    

7 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 6.   

 

Укупна вредност понуде ( табеле 1+2+3+4+5+6)  износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде ( табеле 1+2+3+4+5+6)  износи _____________ динара са ПДВ-ом. 

 

 

Партија 2. Алармни системи, са услугом инсталирања 

 

Табела 1. Ловачка кућа ''Штрбац'' Бачки Моноштор 

Ред. 

број 
Опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 

партиције, max.16 PGM-ova + 

даљински управљач REM2 + LED 

шифратор K10V, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard уграђен 

бежични примо-предајник, 5 жичаних 

улаза за зоне на плочи (10 sa ATZ), 4 

PGM-a на плочи, max.32 даљинска 

управљача, у металној кутији. 

ком 1 
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2 

Бежични IC сензор унутрашња 

монтажа, бежични дигитални IC сензор 

са 2 независна ic елемента и дуплом 

оптиком, 11x11m, 90°, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard домет: 35m (sa 

MG-6130/6160/6250), K32LX, K641LX, 

RX1, односно 70m (sa MG5000 / 

MG5050 / RTX3), аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала, 

заштита од RF i EM сметњи, тампер 

прекидач, индикација празне батерије, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard 

ком 5 

    

3 
Зглобни носач за IC сензоре зидна или 

плафонска монтажа 
ком 5 

    

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 

11m, видни угао 90º, дуална оптика - 

два IC елемента, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 50131 

Security Grade stand 100% дигитални 

сензор, Digital Auto Pulse - обрада 

сигнала, аутоматска температурна 

компензација, аутоматска импулсна 

обрада сигнала. 

ком 1 

    

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни 

бежични дигитални IC сензор са 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg 

домет: 35m (sa MG-6130/6160/6250), 

K32LX, K641LX, RX1, односно 70m (sa 

MG5000 / MG5050 / RTX3), кућиште за 

спољну монтажу отпосрно на ударце и 

температурне промене, аутоматска 

температурна компензација, заштита 

од RF i EM сметњи, tamper прекидач, 

индикација празне батерије. Испуњава 

IPX4 стандард IP заштита 

ком 2 

    

6 

Носач за спољни IC сензор,  Зглобни 

носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 

ком 2 

    

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена 

са блицером, антисаботажно 

заштићена, двоструко кућиште, 

сервисни мод активирање приликом 

аларма, тампера или прекида напајања, 

позитивна и индикацију 

неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

    

8 
Даљински уређај за алармну централу, 

даљински управљач са 5 тастера са 
ком 2 
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двосмерном комуникацијом контрола 

PGMова,...), приказ статуса система, 

верзија 1.04 и изнад компатибилна са 

свим MG централама, RTX3, K641LX, 

K32LX. 

9 

Напајање за алармну централу, 

трансформатор 30VA, заливени са 

осигурачем. 

ком 1 

    

10 

Акумулатор 12v 7Ah, Оловни 

херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 

  

ком 2 

    

11 Алармни кабел 6x0,22 m 50     

12 
PVC каналице 16x16x2000 мм, 

самолепива 
ком 15 

    

13 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
пауш 

  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 1.   

 

Табела 2. Ловачка кућа ''Месарске ливаде'' Апатин 

Ред. 

број 
Опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 

партиције, max.16 PGM-ova + 

даљински управљач REM2 + LED 

шифратор K10V, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard уграђен 

бежични примо-предајник, 5 жичаних 

улаза за зоне на плочи (10 sa ATZ), 4 

PGM-a на плочи, max.32 даљинска 

управљача, у металној кутији. 

ком 1 

    

2 

Бежични IC сензор унутрашња 

монтажа, бежични дигитални IC 

сензор са 2 независна ic елемента и 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard домет: 35m (sa MG-

6130/6160/6250), K32LX, K641LX, 

RX1, односно 70m (sa MG5000 / 

MG5050 / RTX3), аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала, 

заштита од RF i EM сметњи, тампер 

прекидач, индикација празне батерије, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard 

ком 5 

    

3 
Зглобни носач за IC сензоре зидна или 

плафонска монтажа 
ком 5 
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4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 

11m, видни угао 90º, дуална оптика - 

два IC елемента, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 50131 

Security Grade stand 100% дигитални 

сензор, Digital Auto Pulse - обрада 

сигнала, аутоматска температурна 

компензација, аутоматска импулсна 

обрада сигнала. 

ком 2 

    

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни 

бежични дигитални IC сензор са 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg 

домет: 35m (sa MG-6130/6160/6250), 

K32LX, K641LX, RX1, односно 70m 

(sa MG5000 / MG5050 / RTX3), 

кућиште за спољну монтажу отпосрно 

на ударце и температурне промене, 

аутоматска температурна 

компензација, заштита од RF i EM 

сметњи, tamper прекидач, индикација 

празне батерије. Испуњава IPX4 

стандард IP заштита 

ком 2 

    

6 

Носач за спољни IC сензор,  Зглобни 

носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 

ком 2 

    

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена 

са блицером, антисаботажно 

заштићена, двоструко кућиште, 

сервисни мод активирање приликом 

аларма, тампера или прекида напајања, 

позитивна и индикацију 

неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

    

9 

Даљински уређај за алармну централу, 

даљински управљач са 5 тастера са 

двосмерном комуникацијом контрола 

PGMова,...), приказ статуса система, 

верзија 1.04 и изнад компатибилна са 

свим MG централама, RTX3, K641LX, 

K32LX. 

ком 2 

    

10 

Напајање за алармну централу, 

трансформатор 30VA, заливени са 

осигурачем. 

ком 1 

    

11 

Акумулатор 12v 7Ah, Оловни 

херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 

ком 2 

    

12 Алармни кабел 6x0,22 m 50     

13 
PVC каналице 16x16x2000 мм, 

самолепива 
ком 15 

    

14 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
паушал 

  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 2.   
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Табела 3. Шумска управа ''Апатин'', Кружни насип 13 

Ред. 

број 
Опис  

Јед. 

мере 
Кол. 

 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-ом 

 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 

партиције, max.16 PGM-ova + 

даљински управљач REM2 + LED 

шифратор K10V, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard уграђен 

бежични примо-предајник, 5 жичаних 

улаза за зоне на плочи (10 sa ATZ), 4 

PGM-a на плочи, max.32 даљинска 

управљача, у металној кутији. 

ком 1 

    

2 

Бежични IC сензор унутрашња 

монтажа, бежични дигитални IC 

сензор са 2 независна ic елемента и 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard домет: 35m (sa MG-

6130/6160/6250), K32LX, K641LX, 

RX1, односно 70m (sa MG5000 / 

MG5050 / RTX3), аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала, 

заштита од RF i EM сметњи, тампер 

прекидач, индикација празне батерије, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard 

ком 9 

    

3 
Зглобни носач за IC сензоре зидна или 

плафонска монтажа 
ком 9 

    

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 

11m, видни угао 90º, дуална оптика - 

два IC елемента, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 

50131 Security Grade stand 100% 

дигитални сензор, Digital Auto Pulse - 

обрада сигнала, аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала. 

ком 2 

    

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни 

бежични дигитални IC сензор са 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg 

домет: 35m (sa MG-6130/6160/6250), 

K32LX, K641LX, RX1, односно 70m 

(sa MG5000 / MG5050 / RTX3), 

кућиште за спољну монтажу отпосрно 

на ударце и температурне промене, 

ком 2 
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аутоматска температурна 

компензација, заштита од RF i EM 

сметњи, tamper прекидач, индикација 

празне батерије. Испуњава IPX4 

стандард IP заштита 

6 

Носач за спољни IC сензор,  Зглобни 

носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 

ком 2 

    

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена 

са блицером, антисаботажно 

заштићена, двоструко кућиште, 

сервисни мод активирање приликом 

аларма, тампера или прекида 

напајања, позитивна и индикацију 

неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

    

8 

Даљински уређај за алармну централу, 

даљински управљач са 5 тастера са 

двосмерном комуникацијом контрола 

PGMова,...), приказ статуса система, 

верзија 1.04 и изнад компатибилна са 

свим MG централама, RTX3, K641LX, 

K32LX. 

ком 3 

    

9 

Напајање за алармну централу, 

трансформатор 30VA, заливени са 

осигурачем. 

ком 1 

    

10 

Акумулатор 12v 7Ah, Оловни 

херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 

    

ком 2 

    

11 Алармни кабел 6x0,22 m 50     

12 
PVC каналице 16x16x2000 мм, 

самолепива 
ком 15 

    

13 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
паушал 

  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 3.   

 

 

Табела 4. ШУ ''Апатин'' Канлија Песак Апатин, магацин 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

Бежична алармна централа, 32 зоне, 2 

партиције, max.16 PGM-ova + 

даљински управљач REM2 + LED 

шифратор K10V, испуњава EN 50131 

Security Grade 2 standard уграђен 

бежични примо-предајник, 5 жичаних 

улаза за зоне на плочи (10 sa ATZ), 4 

PGM-a на плочи, max.32 даљинска 

управљача, у металној кутији. 

ком 1 
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2 

Бежични IC сензор унутрашња 

монтажа, бежични дигитални IC 

сензор са 2 независна ic елемента и 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg, 

испуњава EN 50131 Security Grade 2 

standard домет: 35m (sa MG-

6130/6160/6250), K32LX, K641LX, 

RX1, односно 70m (sa MG5000 / 

MG5050 / RTX3), аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала, 

заштита од RF i EM сметњи, тампер 

прекидач, индикација празне 

батерије, испуњава EN 50131 Security 

Grade 2 standard 

ком 4 

    

3 
Зглобни носач за IC сензоре зидна 

или плафонска монтажа 
ком 4 

    

4 

IC сензор унутрашња монтажа домет 

11m, видни угао 90º, дуална оптика - 

два IC елемента, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 

50131 Security Grade stand 100% 

дигитални сензор, Digital Auto Pulse - 

обрада сигнала, аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала. 

ком 1 

    

5 

Бежични спољни IC сензор, спољни 

бежични дигитални IC сензор са 

дуплом оптиком, 11x11m, 90°, 

неосетљивост на животиње до 40kg 

домет: 35m (sa MG-6130/6160/6250), 

K32LX, K641LX, RX1, односно 70m 

(sa MG5000 / MG5050 / RTX3), 

кућиште за спољну монтажу 

отпосрно на ударце и температурне 

промене, аутоматска температурна 

компензација, заштита од RF i EM 

сметњи, tamper прекидач, индикација 

празне батерије. Испуњава IPX4 

стандард IP заштита 

ком 2 

    

6 

Носач за спољни IC сензор,  Зглобни 

носач за спољни IC сензор, зидна или 

плафонска монтажа 

ком 2 

    

7 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена 

са блицером, антисаботажно 

заштићена, двоструко кућиште, 

сервисни мод активирање приликом 

аларма, тампера или прекида 

напајања, позитивна и индикацију 

неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

    

8 GSM дојавни аутомат, GSM дојавни ком 1     
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аутомат, могућност брзог и 

бесплатног управљања PGM 1 - 

GATE CONTROL, 3 улазне зоне, SMS 

и ТОНСКА дојава на 3 телефонска 

броја за сваку зону, 3 PGM излаза, 

алармна централа. управљање PGM-

овима преко SMS порука или позивом 

(PGM1), улазна и тренутна зона, 

тонски сигнал и SMS за сваку зону, 

програмирање SMS порука путем 

другог телефона, потребна само SIM 

картица 

9 

Даљински уређај за алармну 

централу, даљински управљач са 5 

тастера са двосмерном 

комуникацијом контрола PGMова,...), 

приказ статуса система, верзија 1.04 и 

изнад компатибилна са свим MG 

централама, RTX3, K641LX, K32LX. 

ком 1 

    

10 

Напајање за алармну централу, 

трансформатор 30VA, заливени са 

осигурачем. 

ком 1 

    

11 

Акумулатор 12v 7Ah, Оловни 

херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 

  

ком 2 

    

12 Алармни кабел 6x0,22 m 30     

13 
PVC каналице 16x16x2000 мм, 

самолепива 
ком 10 

    

14 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
паушал  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 4.   

 

Табела 5. Локација 5. ШУ''Апатин'', Кружни насип 13, портирница 

Ред. 

број 
Опис  Јед. мере Кол. 

 

Јед.цена 

без 

ПДВ-а 

 

 

Јед.цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

 

 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

 

1 

Алармна централа SP серије, алармна 

централа 10 зона, 2 партиције, 2 PGM 

излаза, LED шифратор K10V, 

комуникатор 5 улаза за зоне (10 са 

дуплирањем) + max.15 зона на 

тастатурама, max. 24 додатне зоне 

(укупно max.32 зоне), max. 16 PGM-

ова, могућност прикључења 

бежичних сензора преко RTX3/RX1, 

StayD функција, 4-жична магистрала 

(bus), метална кутија 

ком 1 

    

2 
IC сензор унутрашња монтажа домет 

11m, видни угао 90º, дуална оптика - 
ком 1 
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два IC елемента, неосетљивост на 

животиње до 40kg, испуњава EN 

50131 Security Grade stand 100% 

дигитални сензор, Digital Auto Pulse - 

обрада сигнала, аутоматска 

температурна компензација, 

аутоматска импулсна обрада сигнала. 

3 

Спољна сирена 128Db, спољна сирена 

са блицером, антисаботажно 

заштићена, двоструко кућиште, 

сервисни мод активирање приликом 

аларма, тампера или прекида 

напајања, позитивна и индикацију 

неисправности, сирена 128dB 

ком 1 

    

4 

GSM дојавни аутомат, GSM дојавни 

аутомат, могућност брзог и 

бесплатног управљања PGM 1 - 

GATE CONTROL, 3 улазне зоне, SMS 

и ТОНСКА дојава на 3 телефонска 

броја за сваку зону, 3 PGM излаза, 

алармна централа. управљање PGM-

овима преко SMS порука или позивом 

(PGM1), улазна и тренутна зона, 

тонски сигнал и SMS за сваку зону, 

програмирање SMS порука путем 

другог телефона, потребна само SIM 

картица 

ком 1 

    

5 

Напајање за алармну централу, 

трансформатор 30VA, заливени са 

осигурачем. 

ком 1 

    

6 

Акумулатор 12v 7Ah, Оловни 

херметички затворени акумулатор 

12V/7Ah 

  

ком 2 

    

7 Алармни кабел 6x0,22 m 10     

8 
PVC каналице 16x16x2000 мм, 

самолепива 
ком 5 

    

9 
Уградња и монтажа опреме са 

потрошним материјалом 
паушал 

  

    

УКУПНО ТАБЕЛА 5.   

 

Укупна вредност понуде ( табеле 1+2+3+4+5)  износи _____________ динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност понуде ( табеле 1+2+3+4+5)  износи _____________ динара са ПДВ-ом. 
 

Јединичне цене су фиксне и обухватају испоруку добара,  монтажу предемтних добара,трошкове 

амбалаже, осигурања робе, све трошкове за рад, материјал, транспорт, алат, режијске трошкове, заштиту на 

раду радника, испитивање и атестирање употребљених материјала и изведених радова и инсталација, 

пуштање у рад, редовно сервисирање у гарантом року ко и израду елабората изведеног стања за сваку 

локацију. 

Коначан обрачун ће бити урађен по стварно изведеним количинама испорученог и уграђеног 

материјала и опреме, а пре почетка реализације је неопходно са представником Купца утврдити за сваки 

објекат тачне локације монтаже опреме према захтевима Купца. 



 

  64 

III   РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК  

 
Члан 3. 

Добра која су предмет овог Уговора испоручује Продавац, својим превозним средством. Рок за 

испоруку добара и уградње је 15 дана од писаног захтева Купца. Испорука добара подразумева све 

потребне радње за функционисање предмета јавне набавке као и пуштање у рад истих. Испорука добара 

обухвата и достављање елабората изведеног стања за сваку локацију. 

 

Члан 4. 

Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року од __ дана од дана настанка дужничко-

поверилачког. Дужничко-поверилачки однос настаје даном монтаже и пуштања у рад добара према 

Уговору на основу овереног и потписаног примопредајног записника.  

 

Члан 5. 

 Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у складу са важећим 

прописима, у року од 3 дана од испоруке, монтаже добара и пуштања у рад добара, на адресу ШГ ’’ 

Сомбор’’ Апатински пут 11, Сомбор. 

 

Члан 6. 

 Продавац се обавезује да за испоручену и уграђену опрему испоручи купцу техничку 

документацију, гаранцију-гарнтни лист, упутство за коришћење и одржавање опреме на српском језику. 

Продавац одговара за квалитет добара и уградње истих у року од 24 месеца од дана испоруке и 

уградње истог, осим на електронска оштећења која су последица неправилног коришћења добара од стране 

Купца. 

Члан 7. 

Након извршене уградње, потребно је направити елаборат (три примерка) у којем ће бити приказана 

постављена инсталација, и нумерички обележена. 

 

IV  НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 8. 

 Добра која су  предмет овог Уговора испоручује о свом трошку на адресе Наручиоца: 

- партија 1 

Ред.бр.  добара 

(локације) из 

техн.спецификације 

Адреса или координата 

1 Мајшански пут 91, Суботица 

2 7340032.70/5050975.12 

3 7339540.09/5051419.40 

4 7397597.80/5113253.77 

5 Кружни насип 13, Апатин 

6 7339292.04/5075796.75 

 

партија 2 

Ред.бр.  добара 

(локације) из 

техн.спецификације 

Адреса или координата 

1 7339737.86/5076050.84 

2 7337630.65/5050232.45 

3 Кружни насип 13, Апатин 

4 7339540.09/5051419.40 

5 Кружни насип 13, Апатин 
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НАПОМЕНА: За добра која се испоручују на локацијама које су изван насељеног местаи немају адресу, 

дате су координате. Координатни систем је у MGI 1901 Balkans 7 зони. 

 

 

V   УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9. 

 У случају кашњења у испоруци и монтажи добара, Наручилац има могућност да одреди 

Продавцу накнадни рок. У том случају обавештава Продавца писменим путем о продужењу рока, 

најкасније наредног дана од дана истека уговореног рока за вршење услуге. 

 Уколико Наручилац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а добра не буду 

испоручена у том року, Продавац је обавезан да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од 0,5% од 

вредности неиспоручених добара за сваки дан закашњења, максимално 5% од вредности уговор. 

 

VI ПРЕЛАЗ РИЗИКА 
Члан 10. 

Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до приспећа на место испоруке, а 

од тог тренутка ризик сноси Купац. 

 

VII   КВАЛИТЕТ РОБЕ 
Члан 11. 

 Квалитет добра који је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 

 - важећим домаћим или међународним прописима. 

 

        Члан 12. 

  Продавац гарантује професионални квалитет опреме у свему према условима предвиђеним у 

техничким спецификацијама из конкурсне документације-нов оригиналан производ одговарајућих 

карактеристика и обележја, по важећим стандардима. 

   

 

VIII    КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ  

        Члан 13. 

Квантитивни пријем  робе врши се приликом преузимања робе од стране Купца уз присуство 

представника Продавца.  Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине мора бити 

сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 2 дана.  

 

IX  КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ 
       Члан 14. 

 Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим недостацима 

обавести Продавца у писаној форми, у року од 5 дана.   

     

           Члан 15. 

 У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима квалитета, Купац има 

право, након уредног обавештавања Продавца, да: 

-  захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног  

   квалитета, и накнаду штете због задоцњења; 

-  тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност добра  на  

   тржишту у часу закључења уговора; 

-  да одустане од уговора, стави робу Продавцу на располагање и тражи накнаду штете  

   због неиспуњења; 

-  да стави робу Продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, односно  

   другу испоруку добара која одговара уговореним стандардима, и накнаду штете због  

   неуредног испуњења. 
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X  ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ 
Члан 16. 

 Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи, нити 

би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који ослобађају од 

одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно или делимично 

извршење (виша сила). 

 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су 

обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 

 

 Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, саобраћајне 

несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као виша сила. 

 

Члан 17. 

 Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза за време 

које по свом трајању одговара вишој сили. 

 Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине 

уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни. 

 

XI  РАСКИД УГОВОРА 

Члан 18. 

 Уговорна стране 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. 

 

XII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Члан 19. 

Приликом закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза 

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

меничним писмом, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10% од вредности уговора без ПДВ-а 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. 

 

XII  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

Члан 20. 

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

писаном облику. 

  

XIII ПРИМЕНА ЗОО 

 Члан 21. 

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

односима. 

 

XIV  СПОРОВИ 

 Члан 22. 

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

случају да то није могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Сомбору. 
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XV  СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА  

 
 Члан 23. 

 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје годину дана од дана 

потписивања. 

 

XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 24. 

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

припада по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 

 

 

 

  Продавац        Купац 

 

___________________________________                  Заступник огранка, ШГ „Сомбор“ Сомбор  

                                                Срђан Пеурача, мастер инжењер шумарства 
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ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. Став 1. Закона, понуђач _______________________________, достаља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС 

  

  

  

УКУПНО: 
 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

 

 

 

 

Место  и датум                   ПОНУЂАЧ 

_____________                    _____________________ 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ПРЕМА ЧЛАНУ 26. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 

 

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМ И ПОТВРЂУЈЕМ 

да:        

__________________________________________________________________________  

                                              (пун назив и седиште понуђача) 

 

Да понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

 

_______________ 

 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 

____________________ 

(Потпис) 
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У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама,под пуном материјалном, моралном и кривичном 

одговорношћу  изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и  заштити животне средине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико подноси група понуђача/подизвођача потребно је да се наведени образац изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

 

_______________ 

 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 

____________________ 

(Потпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  ИЗ ЧЛ. 75. ст. 2. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
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У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном, моралном и 

кривичном одговорношћу  дајем следећу 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач _________________________________________________________ из _________________ 

Адреса: _________________________________, Матични број: _______________________________ 

Испуњава услове из чл. 75. ст. 2. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности бр. 45/19 то: 

да не постоји мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико подноси група понуђача/подизвођача потребно је да се наведени образац изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум: 

 

_______________ 

 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 

____________________ 

(Потпис) 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  ИЗ ЧЛ. 75. ст. 2. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
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Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, Наручилац захтева да се  приложи и финансијска 

гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза и то према следећем: 

 

 ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као 

најповољнији, пре закључења уговора, за сваку партију за коју закључује уговор, 
доставити РЕГИСТРОВАНУ БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом 

понуђача, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при чему менично писмо 

мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10%  од вредности уговора 

без ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла. 

 

  уз меницу и менично писмо ОБАВЕЗНО СЕ У ОРИГИНАЛУ ИЛИ ФОТОКОПИЈИ 

ПРИЛАЖЕ И ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ, ОП образац и КАРТОН 
ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из којих је видљиво да је меницу и менично писмо потписало 

овлашћено лице понуђача. 

Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање 

привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је 

менице, неопходно је доставити и специјалну пуномоћ сходно члану 91. став 4. Закона о 

облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које 

Понуђач има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором. 

 

 

 

И З Ј А В А 

 
 У свему сам сагласан и обавезујем се да уз Уговор приложим средство финансијског обезбеђења, на 

начин и са свим потребним прилозима, а према напред наведеним захтевима наручиоца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

(Место и датум) 
 

ПОНУЂАЧ 

 

______________ 

(Потпис) 

 

ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 


