
 

 
Број: ЈН 57/14/ЈНМВ 

Датум: 21.10.2014.  

 

       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 124/2012, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ УСЛУГА  

вршење услуга пројектовања система за видеонадзор у РЈ „Дом за одрасла 

лица“ Геронтолошког центра из Суботице  

57/14/ЈНМВ 

 

Дана 20.10.2014. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за прикупљање понуда и конкурсну документацију у  поступку јавне набавке 

мале вредности, за јавну набавку број 57/14/ЈНМВ, у којој Наручилац врши измену 

на следећи начин: 

                                                             I 

 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 57/14/ЈНМВ мењају се следећа 

поглавља: 

 III – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

(стр. 6 -7 конкурсне документације) 

 

VIII – МОДЕЛ УГОВОРА (стр. 25-28. конкурсне документације) 

Измењени обрасци налазе се у прилогу ове измене. 

 

 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА 

 

Предмет јавне набавке су услуге- Вршење услуга пројектовања система за видеонадзор у 
РЈ „Дом за одрасла лица“ Геронтолошког центра из Суботице, у поступку јавне набавке 
мале вредности 57/14/ЈНМВ. 
 

Редни 
број 

Назив Јединица 
мере 

Количина  Цена по 
јединици 
мере (без 
ПДВ-а) 

Вредност 
без ПДВ-а 

1 1.Пројектовање и 
имплементација са 
пратећим 
технологијама 
професионалних 
система дигиталног 
видео надзора HD 
резолуције, 
заснованих на ИП 
технологији.Пројекат 
треба да садржи све 
податке за 
постављање 
система 16 камера и 
једним снимачем и 
HDD меморијом мин 
3ТБ, који приказује 
слику на монитору и 
да буде повезан на 
интернет преко Wifi 
линка и Balun-a тако 
да је могуће вршити 
пренос података 
између два објекта 
инвеститора.У 
склопу пројекта 
треба да се нацрта и 
веза са сензорима 
покрета у једном 
делу објекта, као и 
управљачка конзола 
и звучна 
сигнализација. 
2.Пружити стручну 
помоћ наручиоцу у 
изради предмера за 
потрее спровођења 
поступка набавке 
радова на уградњи 
система за 

комплет 1   



видеонадзор 
3.По зацршетку 
радова на уградњи 
опреме, потребно је 
уцртати евентуалне 
измене пројекта у 
план, односно 
урадити и пројекат 
изведеног стања. 
4.Након предаје 
тлоцрта објекта у 
папирној форми 
потребно је 
направити 
дигитализацију 
пројекта у .dwg 
формату (у Auto Cad 
програму) са тачним 
размерама и у том 
формату предати га 
наручиоцу 

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-А     

 ПДВ     

 УКУПНО СА ПДВ-
ом 

    

 

Напомена: 
Вршилац услуга обавезује се да за потребе наручиоца изради четири примерка пројекта  
система за видеонадзор у РЈ „Дом за одрасла лица“. 
Израда пројекта врши се уз обавезне претходне консултације са наручиоцем. 
Вршилац услуга обавезан је да о свом трошку у оквиру уговорене цене обезбеди 2 
примерка техничке контроле пројекта. 
 
Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре достављања 
понуде за учешће у јавној набавци 57/14/ЈНМВ, уз обавезно присуство овлашћеног лица 
Геронтолошког центра из Суботице. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити обилазак локације сваког радног дана у термину 
од 10,30 до 12,30 часова, контакт особа Пајић Зоран, организатор Службе „Услуга“ (контакт 
телефон 062 294 220) и Илија Поповић, предрадник одељења одржавања (контакт 
телефон 062 783 176). 
Након обиласка локације наручилац ће сваком понуђачу потписати потврду, која се налази 
у оквиру конкурсне документације, са навођењем датума обиласка локације и потписом 
овлашћеног лица, која представља доказ да је понуђач извршио своју обавезу. 
Понуђач је обавезан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни део 
понуде. 
 
          Место и датум:                                                            Понуђач: 
 
______________________                                        ______________________ 
 
                                             
                                                       М.П. 



VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА 
 
Закључен дана _________________ између:  
Наручиоца ..............................................................................  
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна.................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Назив банке и број текућег рачуна.................................................................... 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Вршилац услуга), 
 
 
За потребе набавке услуге које су предмет овог уговора Вршилац услуга ангажује следеће 
подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________ 

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и 
у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе 
понуђача) 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 
 -да је Наручилац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012), на основу позива за достављање 
понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
20.10.2014. године за набавку услуга: Вршење услуга пројектовања система за 
видеонадзор у РЈ „Дом за одрасла лица“ Геронтолошког центра из Суботице, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности број 57/14/ЈНМВ; 
 -да је Вршилац услуга дана _________________ године доставио понуду број 
___________________ од _________________ а која је заведена под деловодним бројем 
наручиоца __________________ , која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог 
уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за предметну јавну 
набавку. 
    -да понуда Вршиоца услуга у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације,које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора; 
 -да је Наручилац у складу са чланом 108. Став 1. Закона,на основу понуде 
Вршиоца услуга и одлуке о додели уговора број ______________ од 



______________,изабрао означеног вршиоца услуга за извршене услуге које су предмет 
уговора. 

Члан 2. 
 

 Предмет уговора је набавка услуга– Вршење услуга пројектовања система за 
видеонадзор у РЈ „Дом за одрасла лица“ Геронтолошког центра из Суботице, која је 
саставни део његове понуде. 
  

Члан 3. 
 
 Уговорну цену чине:  
- укупна цена за набавку услуга из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на додату 
вредност у износу од ________________ динара 
- порез на додату вредност у износу од _______________ динара, 
 
тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: ________________ 
динара, односно __________________ динара ако вршилац услуга није обвезник плаћања 
ПДВ-а. 

Порез на додату вредност плаћа Наручилац. 
Цена из наведене понуде је фиксна и не подлеже промени, услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. Корекција цене услуга могућа је само у случају 
повећања пореза на додату вредност. 
 

Члан 4. 
 
 Наручилац се обавезује да ће Вршиоцу услуге исплатити цену извршених услуга у 
року од 45 дана од дана извршене примопредаје пројеката и пријема исправног рачуна од 
стране вршиоца услуге. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун вршиоца услуге. 
 

Члан 5. 
 

    Вршилац услуга обавезује се да услуге које су предмет набавке изврши у року од 
______ дана рачунајући од дана закључења уговора.        
 

Члан 6. 
 

                       Вршилац услуга се обавезује да: 
         
            -изради 4 примерка пројекта система за видеонадзор у РЈ „Дом за одрасла лица“ и 
обезбеди 2 примерка техничке контроле пројекта. 
            -пружи стручну помоћ наручиоцу при изради предмера радова за потребе 
спровођења поступка избора извођача радова на постављању система за видеонадзор 
             -по завршетку радова уцрта евентуалне измене пројекта у план, односно уради и 
пројекат изведеног стања 
             -на основу тлоцрта у папирној форми изради дигитализацију пројекта у .dwg  
формату (у Auto cad програму) са тачним размерама 
 

Члан 7. 
 

      Вршилац услуга обавезује се да ће поверене послове обављати у потпуности 
према правилима професије, стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима и 
одговоран је за сваку штету нанету наручиоцу због пропуста у раду. 
     Вршилац услуга се обавезује да ће послове који су предмет овог уговора вршити 
у договору са наручиоцем. 
  



 
Члан 8. 

 
 Уговорне стране имају право на раскид уговора у случајевима када се нека од 
уговорних страна не придржава уговорених обавеза, у писаној форми. 
 Отказни рок износи 15 дана рачунајући од дана пријема писменог обавештења о 
раскиду уговора стране која се није придржавала уговорених обавеза. 

Члан 9. 
 

 На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа којима се регулише материја 
која је предмет уговора. 
 

 
Члан 10. 

 
            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у 
случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Суботици. 

Члан 11. 
 

           Овај уговор ступа на снагу дана који је назначен у уговору као дан закључења 
уговора. 
 

Члан 12. 
 

 Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака,од којих Наручилац задржава три 
а Вршилац услуга два примерка. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
    
 
 
  
  Вршилац  услуга                                                                      Наручилац 

 
  __________________________                              _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.Уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
 
 

 


