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На основу члана 39.,52. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12,68/2015) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број 68/2015 (у даљем 
тексту: правилник),  

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности наруџбеницом  
(бр.10722/2 од 08. Децембра 2017.године), припремљена је следећа: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

За предметну јавну набавку мале вредности Услуга наруџбеницом, 
 

2.2.31 Н/2017 „Сервис опреме видео надзора и протипровалне опреме“ 
ОРН-50323000- Одржавање и поправка периферних рачунских уређаја 

 
 

Конкурсна документација садржи: 
 

1. Насловна страна конкурсне документације,   страна 1 од 10 

2. Садржај конкурсне документације,   страна 2 од 10 

3. Позив за достављање докумeнтације,   страна 3 од 10 

4. Основни подаци о понуђачу,      страна 4 од 10 

5. Техничка спецификација,   Образац бр.1  страна 5 од 10 

6. Понуда понуђача,    Образац бр.2  страна 6-7 од 10 

7. Модел уговора,     Образац бр.3  страна 8-10 од 10 
 
 
Закључно са редним бројем 7 укупно, 10 страна конкурсне документације.  
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Брoj:  10722/3  
Датум: 12.12.2017. године 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.31 Н/2017 

 

Назив наручиоца:   Јавно предузеће - локална самоуправа 
   «ТОПЛИФИКАЦИЈА» 
   Трг Радомира Вујовића бр.2 
   Пожаревац, 12000  
   Tелефон:  012 542-785,  
   Факс: 012 542-543, 
   Е-mail:jpt@toplifikacija.rs.  
Интернет страница наручиоца:  www.toplifikacija.rs 

 

НАБАВКА УСЛУГА: 
 

  “  Сервис опреме видео надзора и протипровалне опреме“ 
 

1. Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације у просторијама ЈП Топлификација, радним данима од 10:00 до 14:00 
сати, до дана и сата истека рока за подношење понуда, са портала јавних набавки 
као и на интернет адреси наручиоца www.toplifikacija.rs., могу се преузети 
електронским путем. 

2. Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за достављање понуда 
конкурсном документацијом,  као и пратећих обавезних докумената на обрасцима 
који су дати у прилогу овог позива. 

3. Критеријум за оцењивање понуда је најниже понуђена цена. 
4. Понуде доставити путем поште или непосредно (лично), на адресу:  

   ЈП “Топлификација” 
   Трг Радомира Вујовића бр.2,  
   Пожаревац.  
   До 20.12.2017.  године до 10 сати  по локалном времену 
 

''НЕ ОТВАРАЈ''- “  Сервис опреме видео надзора и протипровалне опреме " 
 

5. На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса, број 
телефона и број факса понуђача. 

6. Отварање, увид у приспеле понуде ће се обавити овлашћених лица комисијски. 
7. Рок важности понуде је најмање 30 календарских дана од дана отварања понуда.  
8. Оквирно у року од три (3) дана од дана отварања понуде, извршиће се избор 

најприхватљивије понуде и упутити позив  којом се обавештава  понуђач  о 
извршеном избору, обавештење је уједно и позив за закључење уговора.  

9. Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда која под једнаким осталим 
условима наведеним у конкурсној документацији даје најнижу цену. 

10. Оквирни датум закључења уговора је 26.12.2017. године. 
11. Цене су јединичне, наручилац услуга упућиваће захтев сукцесивно према 

својим реалним потребама у континуитeту и трајању важности уговора од 12 
месеци од потписивања(заводног печата ЈП Топлификација). 

 
 

       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
        ЈП ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' 
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ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
 
Јавно предузеће - локална самоуправа, 
 «ТОПЛИФИКАЦИЈА», Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000 , 
Tелефон:  012 542-785, Факс: 012 542-543, Е-mail:jpt@toplifikacija.rs. 
Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs 

 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 

 

 Позиција у плану Јавних набавки  за 2017. годину-,усвојена 31.1.2017 , Ребаланса од 
12.06.2017 , Позиција 2.2.31 Сервис опреме видео надзора и протипровалне опреме 
-Планирана средства 200.000,00 динара. 

 

ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

Јавна набавка број ЈНМВ 2.2.31Н/2017 спроводи се у поступку јавне набавке 
мале вредности - наруџбеницом. 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

 „Сервис опреме видео надзора и протипровалне опреме“ 
ОРН-50323000- Одржавање и поправка периферних рачунских уређаја 

 

ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА: 

 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 
документацијом. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације на интернет адреси наручиоца: www.toplifikacija.rs , до дана и сата истека 
рока за подношење понуда.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу 
наручиоца, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуде. 

 
ПОНУДА КОЈУ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ТРЕБА  ДА САДРЖИ: 
 

- Попуњен образац понуде са потписом одговорног лица и печатом. 
- Попуњен предмер са јединичним ценама и укупном ценом. 
- Фотокопију регистрације Понуђача у Апр-у. 
- Модел уговора, потписан и оверен печатом 
- Испуњaва све услове из техничке спецификације. 

 
Особе за контакт: 
 
Игор Дубајић,  
 E-mail: igor.dubajic@toplifikacija.rs,   
Телефон; 012 542 785 локал: 309 
fax: 012 542 543. 
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Образац бр.1 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ УСЛУГА 

 
Квалитет у пружању услуга треба да је такав да задовољава; 

 

 Позитивне прописе Републике Србије. 
 Законе, стандарде, техничке нормативе и норме квалитета. 
 Захтеве наведене у понуди спецификацији. 
 Понуђач мора да има радно ангажовано лице са важећом лиценцом МУП 

Србије за обављање делатности уградње и одржавања видео надзора. 
 Понуђач мора да за вршење услуге ангажује инжењера електротехнике који 

има алтернативно једну од следећих лиценци 
-одговорни извођач радова телекомуникационих инсталација, број лиценце 
453 или 
 
-Понуђач мора да поседује одговарајуће инструменте и уређаје за вршење 
прегледа испитивања и сервиса са техничким карактеристикама у 
прихваћеној методологији; 
-Да има важеће документе о пореклу, исправности уграђених делова и 
опреме при вршењу сервиса 
-Да има инструменте и алате за вршење прегледа и испитивања пре вршења 
сервиса 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈНМВ 2.2.31Н/2017 

Јавно предузеће ''Топлификација'' 
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности наруџбеницом бр.2.2.31Н/2017 

 „Сервис опреме видео надзора и протипровалне опреме“ 
Страна  6 од  10 

          Образац бр.2 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАРУЏБЕНИЦОМ 2.2.31 Н/2017 

 
 

За предметну јавну набавку мале вредности услуга наруџбеницом, 
бр. 2.2.31Н/2017-  „Сервис опреме видео надзора и протипровалне опреме“ 

 
 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

ПИБ:  

Матични број:  

Текући рачун/назив банке:  

Особа за контакт:  

Телефон; Факс; E-mail:  

Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени 
назив 

 

Адреса седишта  

1. Да квалитетно извршимо услуге у складу са наведеним условима из конкурсне 
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем 
Конкурсном документацијом, спецификацијом обухваћенa су:  
 
Понуда бр:____________ од ____________ 

 
Р. б. 

 
Назив производа Количина Јединична цена. Цена 

1 Сервис улазног напојног PoEмодула 1   

2 Сервис излазног напајања PoE 1   

3 Сервис PoE switch напајање 1   

4 Сервис matherboard PoE switch 1   

5 Сервис stabilizatora излаз.напајањa PoE 1   

6 Сервис исправљацке јединицеPoE switch 1   

7 Сервис регулатора изл.линија PoE switch 1   

8 Сервис напојне јединице IP камере 1   

9 Сервис сензора CMOS IP камере 1   

10 Сервис сензора CCD IP камере 1   

11 Сервис процесора IP камере 1   

12 СервисIR смарт модула IP камере 1   

13 СервисWiFi модула IP камере 1   

14 Сервис ethernet модула IP камере 1   

15 Сервис објектива IP камере 1   

16 Сервис механизма PanTilt Zoom IP камере 1   

17 Сервис joystick-a PanTilt Zoom IP камере 1   

18 Сервис RJ-45 cat 6 модулa IP камере 1   

19 Сервис SD card IP камере 1   

20 Сервисулазног напојног NVR модулa 1   

21 Сервис излазног PoE nap. NVR-a 1   

22 Сервис PoE switch напајања u NVR 1   

23 Сервис matherboard NVR 1   

24 Сервис procesora NVR 1   

25 Сервис IDE контролера NVRa 1   
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26 Сервис IDE напајањa NVR 1   

27 Сервис HDMI излазa NVR 1   

28 Сервис VGA излазa NVR 1   

29 Сервис USB улаза NVR 1   

30 Сервис RF модулa NVR 1   

31 Сервис BNC излазa NVRа 1   

32 Backup data HDD 1   

 
УКУПНО: 

 
 

 
- Рок и услови плаћања: ____ дана ( минимум 8 дана) од пријема исправног 
рачуна по извршењу услуга. 
- Важност понуде износи ______ ( ______________________________) дана од 
дана отварања понуда (не краћи од 30 дана) _________ словима 

-Рок пружања услуга je року од највише 5 (пет) дана од дана позива наручиоца 
 - Наруџбеница - уговор се потписује на период од 1 ( једне ) године односно 
 реализације уговорног обима услуга. 

      - Понуђач се обавезује да приликом фактурисања пружених услуга, односно 
сачињавања  рачуна наведе; број набавке, број уговора и у прилогу достави обиму 
пружених услуга, на основу које је сачињен рачун. 
 
 

 
Датум:                                     МП                            Потпис овлашћеног лица 
 
 
       ___________________________ 
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Бр. 10722/   од ___.___.2017. године                                                   Образац бр.3 
 

 

ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" - Пожаревац 
Јавно предузеће за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне 

енергије, одржавање и експлоатацију термотехничких уређаја, инсталација и 
инжењеринг енергетских постројења и инсталација 

Трг Радомира Вујoвића 2, 12000 Пожаревац 
Тел. ++381 (0)12 542-542 (директор), 
511-975 (дежурна служба) 
++381 (0)12 542-785, 521-791, fax 542-543 
Е-mail: jpt@toplifikacija.rs, jpt@ptt.rs 
Web: http://www.toplifikacija.rs 

 

MОДЕЛ У Г О В О Р А 2.2.31./2017 
 

ЗА СЕРВИС ОПРЕМЕ ВИДЕО НАДЗОРА И ПРОТИВПРОВАЛНЕ ОПРЕМЕ 

 Закључен дана ____. 12. 2017. године у Пожаревцу, између уговорних страна: 

1. Јавно предузеће „Топлификација Пожаревац, ул. „Трг Радомира Вујовића бр.2, 
Пожаревац матични број 07351682, ПИБ 101971396, коју заступа директор Дејан Дачић, 
дипл. правник (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) и 

2. „______________________________“ из _______________, ул. „_______________“ 
бр. _____, матични број ________________, ПИБ _________________, кога заступа 
____________________ (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

Предмет уговора је вршење услуга сервис опреме и каблова телекомуникација у 
власништву наручиоца, према понуди извршиоца бр. _____ од _____.12. 2017. године 
која чини саставни део овог уговора и захтеву наручиоца бр.____ од ____ 12. 2017. 
године. 

Услуге ће се обављати у складу са потребама наручиоца и могу обухватити и 
друге сродне услуге - поправке за којима се укаже потреба а које нису строго наведене у 
захтеву и понуди. Предвиђене количине у предмеру су делимично променљиве према 
потребама наручиоца. 

У случају из става 2. овог члана извршилац је дужан да прибави посебну писану 
сагласност наручиоца за извршење услуге. 

ЦЕНА 
Члан 2. 

Уговорне стране прихватају цене из понуде извршиоца, максимално до износа 
процењене вредности која износи 200.000,00 динара (и словима: двеста хиља дадинара) 
без пореза на додату вредност, односно 240.000,00 динара (двеста четрдесет хиљада 
динара) са порезом на додату вредност.) 

Јединичне цене наведених услуга утврђене су у понуди извршиоца као 
саставним делом уговора и фиксне су за све време важења уговора. 

У вредност понуде урачунати су сви други трошкови које извршилац услуге има 
за извршење услуге која је предмет јавне набавке (превоза, додатне услуге, остали 
трошкови). 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

Плаћање по овом уговору биће вршено сукцесивно, по извршеној услузи, на 
основу уредних докумената за плаћање (рачун са прилозима, радни налог), у року до 
_____ дана од дана пријема документа са прилозима. 
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На појединачном документу за плаћање, поред података које уобичајено садрже, 
потребно је навести и текст: Основ плаћања је уговор број: ________ од _____. 12. 2017. 
године. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
Члан 4. 

Извршилац је дужан да изврши услугу у року од највише 5 (пет) дана од дана 
позива наручиоца 

ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА 
Члан 5. 

Извршилац је дужан да услугу која је предмет уговора врши према важећим 
нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке, добрим 
пословним обичајима као и да употребљава квалитетан материјал, у складу са 
прописаним техничким нормативима и произвођачким спецификацијама, у супротном је 
сагласан да наручиоцу надокнади претрпљену штету која услед тога настане. 

Члан 6. 

Извршилац је дужан да гарантује квалитет извршених услуга. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених 

услуга, извршилац мора исте отклонити најкасније у року од три дана од дана 
сачињавања записника о рекламацији, односно дужан је да поново изврши исту услугу. 

Члан 8. 

Извршилац потписивањем уговора потврђује да поседује довољан број 
запослених са одговарајућим квалификацијама за извршење предметних услуга. 

ВИША СИЛА 
Члан 7. 

Виша сила ослобађа извршиоца обавезе накнаде штете из претходног члана. 
Као виша сила, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај 

елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и 
околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење 
уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести 
другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме 
потребне активности ради ублажавања последица више силе. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 9. 

Наручилац се обавезује да по позиву извршиоца прегледа,прихвати и овери 
извршену услугу. 

Квалитативну и квантитативну контролу приликом сваке услуге вршиће 
овлашћено лице наручиоца, уз присуство представника извршиоца. 

РОКОВИ 
Члан 10. 

Трајање уговора је 12 месеци од дана потписивања уговорних страна. 

Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници уговорних 
страна, од дана заводног печата ЈП „Топлификација“ 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 11. 

  Овај уговор се може раскинути у следећим случајевима:  

1. ако извршилац не изврши услуге по условима из понуде 

2. ако не испуни уговорне обавезе из члана 5. овог уговора, 
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3. ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је у уговору предвиђено, 

4. ако наручилац одлучи да привремено или трајно промени начин повезивања и 

комуникације на својим објектима - напусти постојећу комуникациону мрежу о чему 

ће благовремено обавестити извршиоца, 

5. споразумом уговорних страна, 

6. у другим случајевима у складу са законом 

У случају неизвршавања уговорних обавеза у динамици и сходно одредбама овог 
уговора, свака уговорна страна има право да откаже уговор са отказним роком од 15 
дана од дана достављања писменог отказа другој уговорној страни. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 12. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју. 
           Члан 13. 

Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора одговара за штету 
причињену другој уговорној страни у складу са одредбама Закона о облигационим 
односима. 

Члан 14. 

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су 
сагласне да настали спор реше споразумом. 

Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног 
суда у Пожаревцу. 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 2 (два) за наручиоца 
и 2 (два) за извршиоца услуге. 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и 
производи једнако правно дејство.  

 

 
ИЗВРШИЛАЦ 

________________________ 
 
______________________________ 

 

 НАРУЧИЛАЦ 
ЈП „Топлификација Пожаревац“ 

директор 
_____________________________ 

Дејан Дачић, дипл. правник 
 
 


