
 

 
Број: ЈН 18/15/ОП 
Датум: 27.08.2015.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике 
Србије бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  РАДОВА 
 Радови на постављању ситема за видеонадзор у РЈ „Дом за одрасла лица“ (II фаза) 

17/15/ОП 
 

Дана 24.08.2015. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 
позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке у 
отвореном поступку,  број 17/15/ОП, у којој Наручилац врши измену на следећи 
начин: 
                                                             I 
 
  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 17/15/ОП мењају се следећа поглавља: 
 
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА  
 
  
   Измењена конкурсна документација налази се у прилогу ове измене.    
                                                    

II 
Рок за достављање понуда остаје непромењен те се понуде могу доставити  до  
28.09.2015. године до 10,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 28.09.2015. године у 10,30 часова. 
 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 
 
 
 
 



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

 
Предмет јавне набавке су радови- Радови на постављању ситема за видеонадзор у 

РЈ „Дом за одрасла лица“ (II фаза), у поступку јавне набавке број 17/15/ОП. 
 

Ред. 
број 

Опис Јединица 
 мере 

Количина Јединична 
цена 

Укупна 
цена 

1. Испорука и монтажа:  
Камера, резолуција 
2Mpix (FULL HD 
1080p@25 fps); 1/3“ 
Progressive Scan CMOS 
сензор, Механички IR 
филтер (ICR); 
осетљивост 0,01 Lux (0 
IR on); Фиксни објектив 
3,6mm; IR расвета 
домета до 20m; 24 IR 
LED; за унутрашњу и 
спољашњу монтажу 
(IP66); WDR 120dB; BLC; 
DNR; AGC; OSD; радна 
температура -30ºC do 60 
ºC; напајање 12Vdc/4W комад 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

  

2 Испорука и монтажа:  
Камера, резолуција 
1,3Mpix (HD 720p@25 
fps); 1/3“ Progressive 
Scan CMOS сензор, 
Механички IR филтер 
(ICR); осетљивост 0,01 
Lux (0 IR on); објектив 
3,6mm; IR расвета 
домета до 20m (Smart 
IR); функција 3D DNR ЗА 
РЕДУКЦИЈУ ШУМА У 
СЛИЦИ; за  спољашњу 
монтажу (IP66); радна 
температура -40ºC do 60 
ºC; напајање 12Vdc/4,5W комад 

 
 

3 

  

3 Baloon, стабилисано 
напајање комад 

5 
  

4 LED рефлектор, 60W, 
комплет испорука и 
монтажа комад 

6 

  

5 LED рефлектор, 100W, 
комплет испорука и 
монтажа комад 

2 

  

6 Каблирање система, метар 650   



UTP кабел cat 5 DRAKA, 
UC300 24 4P FRNC, 
тестиран до 300MHz, 
без халогена, комплет 
испорука и полагање 

7 Испорука и монтажа 
гибљивог црева fi 16 метар 

310 
  

8 Испорука и монтажа 
напојног кабела PPL 
3x0,75 метар 

370 

  

9 Повезивање елемената 
система, инжењераки 
надзор са 
програмирањем и 
функционалним 
испитивањем система, 
кратка обука корисника 
са корисничком и 
техничком 
документацијом паушал 

1 

  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Извођач радова се обавезује да изврши обуку запослених за руковање системом, 

што ће се записнички констатовати приликом примопредаје. 
 
Извођач радова обавезује се да објекат односно просторије у којима се изводе радови 
врати у првобитно стање након извођења радова, односно да о свом трошку отклони све 
недостатке или евентуално штету коју нанесе у току извођења радова. (ова обавеза односи 
се на зидове, столарију, инсталације и слично). 
Обилазак локације: 
Заинтересовани понуђачи обавезни су да изврше обилазак локације пре достављања 
понуде за учешће у јавној набавци 17/15/ОП, 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, осим дана предвиђеног за отварање понуда, 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 дужан да потписану потврду приложи уз своју понуду, као саставни део понуде. 
 
НАПОМЕНА:Геронтолошки центар из Суботице је реализовао I фазу радова која се 
односила на постављање система за видеонадзор у РЈ „Дом за одрасла лица.Из 
наведеног разлога опрема коју понуђач нуди у оквиру набавке МОРА бити 
компатибилна са постојећом.У супротном, понуђач сноси одговорност за штету 
насталу због уградње опреме која није компатибилна постојећој и обавезан је да 
наведени недостатак отклони о свом трошку. 
 
___________________________ 
  Место и датум                                                                          

ПОНУЂАЧ     
 

                     М.П.                       ______________________ 
                                                 Потпис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


