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Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
Јавна набавка мале  вредности број 80/2019 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из 

општег речника 

набавке: 

Набавка услуге одржавања видео надзора.  

Назив и ознака из општег речника: Услуге одржавања 

система - 50324100-3. 

Измена конкурсне 

документације: 

 

Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Управа за заједничке послове 

републичких органа врши измену конкурсне 

документације у Спецификацији са структуром понуђене  

цене на странама 32 до 35 конкурсне документације. 

На поменутим странама у Табели спецификације са 

структуром понуђене цене се испод сваке од описа 

позиција (1,2,3,4 и 5) додаје колона ,,УКУПНО”.  

Испод Табеле спецификације додаје се колона 

,,УКУПНА  ЦЕНА”  у коју Понуђач уписује збир цена 

свих позиција (1,2,3,4 и 5). 

У осталом делу конкурсна документација остаје 

неизмењена. Потребно је понуду сачинити на измењеној 

страни конкурсне документације која се налази у 

прилогу и биће објављена на Порталу јавних набавки и 

на интернет страници наручиоца. 

 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде, јединичну цену са и без ПДВ-а, као и укупну цену са и без ПДВ-а. 

ОПИС 
Јединица 

 мере 

Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-ом 
Количина 

Укупна цена 

(3×5) без ПДВ-а 

Укупна цена 

(4×5) са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1) Превентивно одржавање система обухвата долазак квартално  

- проверу рада снимача и отклањање евентуалних неправилности у раду; 

- проверу рада покретних камера и отклањање евентуалних неправилности у раду; 

- проверу рада фиксних камера и отклањање евентуалних неправилности; 

- чишћење камера хемијским и механичким средствима; 

- проверу рада multipleхera и отклањање евентуалних неправилности; 

- проверу рада монитора и отклањање евентуалних неправилности; 

- проверу инсталација везаних за систем видео надзора; 

- чишћење уређаја за хлађење (вентилатори) инсталиране опреме; 

Објекат Немањина 22-

26 

Систем до 20 комада 

спољашњих и 

унутрашњих видео 

камера 

дин./ 

квартално 

(паушал) 

 

 

8  

 

Објекат Немањина 11 

Систем до 50 комада 

спољашњих и 

унутрашњих видео 

камера 

дин./ 

квартално 

(паушал) 

 

 

8  

 

Објекат Клуб 

посланика, Толстојева 2 

Систем до 10 комада 

спољашњих видео камера 

дин./ 

квартално 

(паушал) 

 

 

8  

 

УКУПНО 1:   
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ОПИС 
Јединица 

 мере 

Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-ом 
Количина 

Укупна цена 

(3×5) без ПДВ-а 

Укупна цена 

(4×5) са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

2) Корективно одржавање система обухвата интервенције по позиву Наручиоца 

Цена резервног дела, репроматеријала и компоненти се увећава за 7% на име манипулативних трошкова по испостављеном рачуну о 

куповини резервног дела,репроматеријала или компоненти 

- извођење нових инсталација по захтеву корисника 

У цену урачунати и цену каблова као и све зависне трошкове потребне за извршење посла. 

а) каблом N2XH (3х1.5, 

3х2.5, 3х4, 5х2.5, 5х4мм2) 
мет.  

 
200  

 

б) каблом PP00 (3х1.5, 

3х2.5, 3х4, 5х2.5, 5х4мм2) 
мет.  

 
200  

 

в) UTP каблом категорије 6 мет.   300   

г) UTP каблом категорије 7 мет.   300   

д) каблом RG 59 и 

одговарајући BNC 

конектори 

мет.  

 

300  

 

ђ) оптичким каблом SM, 

унутрашња монтажа, 4 

влакана 

мет.  

 

300  

 

е) оптичким каблом SM, 

спољна монтажа, отпоран 

на глодаре, 4 влакана 

мет.  

 

300  

 

ж) оптичким каблом МM, 

унутрашња монтажа, 4 

влакана 

мет.  

 

300  

 

з) оптичким каблом МM, 

спољна монтажа, отпоран 

на глодаре, 4 влакана 

мет.  

 

300  

 

и) фабрички прављеним 

(patch) UTP каблом кат. 6 

(1, 2, 3, 5, 7, 10м) 

ком  

 

20  

 

- хитне интервенције на 

отклањању застоја у раду 

система 

н/ч  

 

400  

 

УКУПНО 2:   
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ОПИС 
Јединица 

 мере 

Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-ом 
Количина 

Укупна цена 

(3×5) без ПДВ-а 

Укупна цена 

(4×5) са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3) Набавка, испорука, монтажа са програмирањем и пуштањем у рад камера 

Аналогна камера, тип 

Samsung SID-450P ,,или 

одговарајуће” 

ком.  

 

5  

 

IP PTZ bullet камера, тип 

UNIVIEW IPC742SR9-PZ30-

32G ,,или одговaрајуће” 

ком.  

 

3  

 

IP PTZ камера, тип UNIVIEW 

IPC6252SR-X33U ,,или 

одговaрајуће” 

ком.  

 

2  

 

IP PTZ камера, тип UNIVIEW  
IPC6852SR-X44U ,,или 

одговaрајуће” 

ком.  

 

2  

 

УКУПНО 3   

 

ОПИС 
Јединица 

 мере 

Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-ом 
Количина 

Укупна цена 

(3×5) без ПДВ-а 

Укупна цена 

(4×5) са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

4) Набавка, испорука, монтажа и пуштањем у рад додатне опреме 

BNC Видео Балун екстендер ком.   10   

HDD 8TB Seagate SkyHawk  ком.   5   

Мултимодни медија конвертер 

са SC konektorom 10/100Mbps 
ком.   2  

 

Мултимодни медија конвертер 

са SC konektorom 

10/100/1000Mbps 

ком.   2  

 

PoE switch 16 port, 2x1Gb 

uplink, 2x SFP 
ком.   2  

 

Switch 16 port, 1Gb uplink, 

управљив 
ком.   2  

 

УКУПНО 4:  
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ОПИС 
Јединица 

 мере 

Јединична 

цена без ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Количина 
Укупна цена 

(3×5) без ПДВ-а 

Укупна цена 

(4×5) са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

5) Набавка, испорука, монтажа са програмирањем и пуштањем у рад конзола 

Конзола за видео надзор, тип UNIVIEW KB-

1100 ,,или одговарајуће” 

ком. 
  1  

 

УКУПНО 5:   

УКУПНО (1+2+3+4+5)  
 

 

 

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара. 

 

 

 

М.П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


