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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                

Град Суботица 

Градска управа 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-636/2018 

Дана: 18.12.2018. г. 

С уботица, 

Трг слободе  бр. 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. i 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ – ДОБРА 

НАБАВКА И УГРАДЊА БАРИЈЕРА ЗА УЛАЗАК У ПЕШАЧКУ ЗОНУ 

ЈНМВ К 40/18 

 

Дана 11.12.2018. године је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца Конкурсна документација у поступку јавне набавке добра – набавка и уградња 

баријера за улазак у пешачку зону, у Суботици, редни број ЈНМВ К  40/18.  

 

I 

 У Конкурсној документацији у Поглављу II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – 

НАБАВКА И УГРАДЊА БАРИЈЕРА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ у тачци 1.3. ( страна 5/36) врши 

се измена, те уместо: „8-канални мрежни снимач 2 комада“  гласи:  „16-канални мрежни снимач 

1 комад“. 

  Ради лакшег попуњавања у прилогу ове Измене конкурсне документације објављују се 

измењена Техничка спецификација.                  

  ПОЗИВАЈУ СЕ ПОНУЂАЧИ ДА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

ПОПУНЕ И ПРИЛОЖЕ ИЗМЕЊЕНУ ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ ИЗ ОВЕ 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

  

II 

 У Поглављу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

мења се тачка 17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА, те гласи: 

    

  „Рок за подношење понуда је дана 27.12.8 године до 11:00 часова. 

 Понуда коју Наручилац прими по протеку наведеног рока, сматраће се 

неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је 

поднета  неблаговремено.  

 

 Јавно отварање понуда ће се обавити дана 27.12.2018. године у 13:00 часова, у 

просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. Отварању 

понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице 

који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“ 

 

III 

 У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

Комисија за јавне набавке 
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –  

НАБАВКА И УГРАДЊА БАРИЈЕРА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ 

Опис: 

Предмет јавне набавке јесу два сета аутоматских хидрауличних потапајућих стубића за 

контролу уласка/изласка у пешачку зону по принципу кључ у руке. Могућност 

спуштања потапајућих стубића мора бити омогућен на следеће начине: - могућност 

спуштања за потребе приоритетних возила (у случајевима интервенције МУП-а, 

ватрогасаца и Хитне медицинске помоћи) где је потребно предвидети спуштање само 

једног стубића или свих стубића истовремено; - могућност спуштања путем 

препознавања регистарских таблица возила које се налазе у бази података 

(препознавање мора бити 100% у односу на број унетих возила у базу података); - 

могућност спуштања стубића механичким путем на лицу места. Систем потапајућих 

стубића мора да омогући аутоматско спуштање стубића у случају нестанка електричне 

енергије или других ванредних догађаја. 

Такође, мора бити омогућен видео надзор који треба да покрије прилазно возило и 

стубић, са могућношћу враћања снимка минимум 48 сати уназад. 

Потапајући стубићи морају бити у складу са условима успостављених у сагласности 

Међуопштинског завода за заштиту споменика и то тако да колористика стубића буде 

сива (светлосива или антрацит), по могућности мат, ненаметљива како би се уклопила у 

заштићено градско језгро. Приликом уградње, потребно је обратити паљњу да се 

постојеће поплочање не оштети, односно да се након завршетка радова поплочање (или 

друга обрада) врати у претходно стање.  

Локације на којима би се вршила контрола уласка у пешачку зону, односно где треба да 

се поставе потапајући стубићи јесте улаз код Велике већнице Градске куће од стране 

Штросмајерове улице, као и на почетку улице Корзо од стране улице Ђуре Ђаковића. 
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Техничка спецификација/Образац структуре цене 

 

Р. 

бр. 
 Позиција 

Једини

ца мере 

Ко-

ли-

чина 

Цена по 

јединици 

мере 

(без ПДВ) 

Цена по 

јединици 

мере 

(са ПДВ) 

Укупна цена 

(без ПДВ) 

Укупна цена 

(саПДВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7) 

 

Опрема потребна за аутоматске хидрауличне 

потапајуће стубиће 

сет 2  

1 1.1 Паметна IP bullet камера Чип: 1/2,8“ 

progressive scan CMOS 2 Mpx, 

резолуција снимања: 1920x1080@50 

fps, осетљивост: 0,005 lux@F1.2, 

AGC on, 0,007lux@ (F1.4, AGC on) 0 

Lux sa IR 0, оптика: varifokal od 2,8-

12 mm, моторизована, Интерфејси: 

audio ulaz/izlaz 1/1, 1xRJ45, 1xBNC, 

грејач, Алармни улази/излази 1/1, 

слот за SD картицу од 128GB, 

протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, 

HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, 

RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, 

UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, 

QoS, Ipv6, Мрежни стандарди: 

ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, Смарт 

функције: Smart Codec, 140 dB WDR, 

HLC, 3D DNR, Smart focus: Motorized 

VF lens, Smart VQD, Smart Facial 

Detection, Smart Codec, Smart Audio 

Detection, Intrusion Detection, Опште: 

домет IR диода до 50 m, напајање 

12V DC, PoE, потрошња 11W, радна 

температура: -30 степени Целзијуса 

до +60 степени Целзијуса, IP67 

одговарајуће димензије и тежине за 

уградњу; - (DS-2CD4A25FWD-

IZ(H)(S) произвођача HIKVISION 
или одговарајућа) 

ком 4     

 1.2 универзални метални носач за 

монтажу камере на стуб. Ширина 

стуба би требало да буде 67-127 mm; 

ком 4     

 1.3 16-канални мрежни снимач, 

резолуција снимања 

12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UX

GA/ 

720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

, H.264/H.265 Улазно/излазни 

ком 1     
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Р. 

бр. 
 Позиција 

Једини

ца мере 

Ко-

ли-

чина 

Цена по 

јединици 

мере 

(без ПДВ) 

Цена по 

јединици 

мере 

(са ПДВ) 

Укупна цена 

(без ПДВ) 

Укупна цена 

(саПДВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7) 

саобраћај: 80/256 Mbps, Video/Audio 

излази: HDMI/VGA/BNC 

(3840x2160/60 Hz, 3840x2160/30 Hz, 

1920x1080P/60 Hz) 4K, 1-ch audio, 

Додатни улази: 2 RJ45 мрежни улаз, 

RS-485, RS-232, Алармни 

улази/излази 16/4, 2x USB 2.0 

interfejs, 1x USB 3.0, hard disk 

простор: 4 sata HDD до 6 TB – опште: 

напајање 100-240 VAC, 6.3 A, 50-60 

Hz, потрошња 20W, радна 

температура: -10 до +55 степени 

целзијуса; (или одговарајући; 

одговарајући хард диск) 

 1.4 SD картица капацитета 128GB 80R 
class 10 SDCS/128GB + адаптер 

ком 4     

 1.5 Индустријски свич за прстен 
топологију са 2х SFP слота, 3x FE 
PoE порта, 2x DI (избалансирана 
петља), 1x програмабилни NO/NC 
релејни излаз, 2x RS485/1x RS422 
BUS (подршка за MIOS модуле, TCP 
сервер, UDP режим), USB порт за 
локално управљање, редундантни 
напојни улаз, фина пренапонска 
заштита, EVENT MANAGEMENT: 
SMTP, TCP догађаји, ETH догађаји, 
HTTP клијент (контрола камера), 8х 
IPWatchdog, радна температура у 
распону од -40 степени Целзијуса до 
+70 степени Целзијуса, VLAN, QoS, 
IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, 
инсталација на равну површину или 
DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/ 
12VAC/24VAC/56VDC 

ком 2     

 1.6 Индустријско напајање са 
редунтантним улазом за батерију, 
switch-mode, улазни напон: 230V - 50 
Hz: 195-265VAC~50Hz, излаз за 
батерију 13.8V(8A), струја пуњења 
батерије: 1.6A/2.1A/3.5A/5.6A, излаз 
48V/max 2A, максимална снага: 
110W, ефикасност 90%, радна 
температура од -25 степени 
Целзијуса до +60 степени Целзијуса, 
IP20, инсталација на DIN35, 230 VAC 

ком 2     
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Р. 

бр. 
 Позиција 

Једини

ца мере 

Ко-

ли-

чина 

Цена по 

јединици 

мере 

(без ПДВ) 

Цена по 

јединици 

мере 

(са ПДВ) 

Укупна цена 

(без ПДВ) 

Укупна цена 

(саПДВ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 (5*6) 9 (5*7) 

 1.7 Акумулатор 18Ah/12V ком 2     

 1.8 спољашњи бежични рутер 4G LTE 
VPN рутер WiFi 300Mb/s 802.11n са 
уграђеним 4G LTE модемом до 150 
Mb/s / 3G до 42 Mb/s, miniSIM, LAN 
port, PoE & DC automotive 9-30V 
напајање, PoE injector +24V, 
температура: -40 степени до +60 
степени Целзијуса, ROS L4, 2G 
Category: R7 (21 Mbps Downlinks, 
5.76 Mbps Uplink) LTE Category: 4 
(150 Mbps Downlink, 50 Mbps Uplink), 
LTE FDD bands: 1 (2100 MHz) / 2 
(1900 MHz) / 3 (1800 MHz) / 7 (2600 
MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800 MHz) / 
LTE TDD bands: 38 (2600 MHz) / 40 
(2300 MHz); комада 1  

ком 2     

 1.9 PC клијент са бесплатним софтвером 
iVMS4200; 

ком 1     

 1.10 потапајући хидраулични стубић са 
PLC рачунаром, 3 даљинска 
управљача са LED расветом (1 
управљачки ормани 1 стубић); 

ком 2     

 1.11 семафор са носећим стубићем ком 4     

 1.12 Остали потрошни материјал 

(каналице, бужири, конектори, 

каблови,...) 

пауша

л 

     

2. 2.1 Пуштање у рад, програмирање пауша

л 

     

 2.2 Испорука и монтажа 

телекомуникација, стубова-носача 

камера, израда индуктивних петљи, 

израда везе између ормана 

телекомуникација, ормана 

хидраулике и потапајућих стубића, 

изградња бетонског лежишта 

потапајућег стубића 

пауша

л 

     

Укупно 2 (два) сета аутоматских хидрауличних 

потапајућих стубића 
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- У колону  6. уписује се понуђена јединична цена без ПДВ-а. 

-  У колону 7. уписује се понуђена јединична цена са ПДВ-ом. 

- У колону 8. уписује се понуђена укупна цена без ПДВ-а, помножена количина (колона 5.) са 

јединичном ценом (колона 6) 

- У колону 9.  уписује се понуђена укупна цена са ПДВ-ом, помножена количина (колона 5.) са 

јединичном ценом (колона 7)  

 
Обавезе Добављача: 
Добављач ће извршити све радове и уградити сву опрему и материјал у складу са 

техничком спецификацијом која је саставни део уговора, на основу општих правила посла и 

струке, а све у складу са важећим законским актима и прописима који су предметни за радове 

по овом уговору. 

При вршењу радова Добављач је, такође, дужан и одговоран да спроведе све мере 

заштите и упозорења и у циљу безбедности учесника у саобраћају, укључујући и пријаву 

радова који ометају саобраћај. 

Добављач је у обавези да санира и уклони сва оштећења на инфраструктури и осталим 

објектима која настану услед обављања делатности која је предмет јавне набавке током 

припреме и извођења радова. 

Захтеве према Добављачу у току извршења радова који су предмет уговора, наложених 
од стране овлашћених инспекцијских и других надлежних служби, Добављач је дужан 
проследити Граду на увид и одобрење. 
 

Решавање рекламација: 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених радова и уграђене 
опреме и материјала, Добављач је дужан да отклони исте у року од 7 дана од дана пријема 
примедби Наручиоца без посебне накнаде. У случају да Добављач не отклони утврђене 
недостатке у року својом кривицом, активираће се меница за добро извршење посла. 

 

Надзор и контрола: 

Количине, квалитет и цене извршених радова и уграђене опреме и материјала 
контролисаће и пратиће представник Наручиоца из „Јавног предузећа за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање Суботица“ у виду овере дневника и других докумената, а 
што ће представљати основ за признавање извршене реализације као и плаћања. 

Ако се записнички уписом у дневник утврди да извршени радови и уграђена опрема и 

материјал имају недостатке у квалитету и грешке, Добављач се обавезује да исте отклони у 

примереном року, не дужем од 7 дана, констатовано уписом у дневник.  
Наручилац именује своје представнике за праћење извршења услуге. 
 

Гарантни рок на сву уграђену опрему треба да буде минимум 2 године од дана пуштања 
у рад што ће се констатовати записником. 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 


