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 На основу чл. 61. и 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга – сервисирање, поправке и преглед 

исправности стабилних система за детекцију и дојаву пожара (шифра: ЈНМВ-У-30/2020) 

сачинила је дана 02. децембра 2020. године,  

 

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ I 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ, 

ПОПРАВКЕ И ПРЕГЛЕД ИСПРАВНОСТИ СТАБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И 

ДОЈАВУ ПОЖАРА 

(шифра: ЈНМВ-У-30/2020) 

 

 

Тачка 1.  

                У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга – сервисирање, поправке и преглед 

исправности стабилних система за детекцију и дојаву пожара (шифра: ЈНМВ-У-30/2020), у 

поглављу ''3. СПЕЦИФИКАЦИЈА'', ''Партија 2 - Сервисирање, поправке и преглед исправности 

стабилних система за детекцију и дојаву пожара - Централа Орион 8 и Централа IQ8 control са 

једном петљом ESSER'', после речи: ''Локација: Месна заједница Сремска Каменица, Марка 

Орешковића бб, Сремска Каменица.'', додају се ставови, који гласе: 

 

 

''Опис уређаја: 

- Централа Орион 8 произвођач Global 

- Адресабилни оптички јављач NB 338-2-лед произвођач WIZMART, 30 

комада 

- Ручни јављач MCPC-LP-FLAP WIZMART, 2 комад 

- Сирена унутрашња тип Vulkan-C 

- Сирена спољашња са бљескалицом тип NB-530-SL/WS 

- Акумулатори 12V 7Аh, 2 комада 

 

Локација: Шалтер сала Градске пореске управе, Војвођанских бригада 24, Нови Сад.'' 

 

Тачка 2.  

У поглављу ''9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- Јавна набавка услуга – сервисирање, поправке и 

преглед исправности стабилних система за детекцију и дојаву пожара (шифра: ЈНМВ-У-

30/2020)'', ''Партија 2 - Сервисирање, поправке и преглед исправности стабилних система за 

детекцију и дојаву пожара - Централа Орион 8 и Централа IQ8 control са једном петљом ESSER'', 

у табели 1, додаје се тачка 3. која гласи: 

 

 



 

 

'' 

3. 

Услуга сервисирања система за 

аутоматску детекцију и дојаву 

пожара (Шалтер сала Градске 

пореске управе) 

ком 2   

'' 

 

Тачка 3.  

      У поглављу ''9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- Јавна набавка услуга – сервисирање, поправке и 

преглед исправности стабилних система за детекцију и дојаву пожара (шифра: ЈНМВ-У-

30/2020)'', ''Партија 2 - Сервисирање, поправке и преглед исправности стабилних система за 

детекцију и дојаву пожара - Централа Орион 8 и Централа IQ8 control са једном петљом ESSER'', 

у табели 2, у тачки 9, број: ''30'', замењује се бројем: ''22''. 

 

 

Тачка 4. 

Услед измена наведених у тачкама 2. и 3. образац ''9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- за јавну 

набавку услуга – сервисирање, поправке и преглед исправности стабилних система за детекцију 

и дојаву пожара (шифра: ЈНМВ-У-30/2020)'', ''Партија 2 – Сервисирање, поправке и преглед 

исправности стабилних система за детекцију и дојаву пожара - Централа Орион 8 и Централа IQ8 

control са једном петљом ESSER'', у пречишћеном тексту, гласи: 

 

 

 

''Партија 2 – Сервисирање, поправке и преглед исправности стабилних система за 

детекцију и дојаву пожара - Централа Орион 8 и Централа IQ8 control са једном петљом 

ESSER  

 

 

 

Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана). 

 

Табела 1 

Ред. 

број 

Услуга редовног 6-месечног 

сервисирања  

Јед. 

мере 
Кол 

Цена по јединици  

(без ПДВ-а) 

Укупна цена по 

јединици  

(без ПДВ-а) 

1. 

Услуга сервисирања система за 

аутоматску детекцију и дојаву 

пожара (Месна заједница Шангај) 

ком 2   

2. 

Услуга сервисирања система за 

аутоматску детекцију и дојаву 

пожара (Месна заједница Сремаска 

Каменица) 

ком 2   

3. 

Услуга сервисирања система за 

аутоматску детекцију и дојаву 

пожара (Шалтер сала Градске 

пореске управе) 

ком 2   

Укупно без ПДВ-а:  



 

 

Табела 2 

Ред. 

број 
Назив резервног дела 

Јед. 

мере 
Ком 

Цена по јединици 

мере 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена по 

јединици  

(без ПДВ-а) 

1.  

Адресабилни оптички јављач  

NB 338-2-лед произвођач 

WIZMART 7 

ком 5  

 

2.  
Адресабилни оптички јављач 

пожара IQ8 Quad 
ком 5  

 

3.  
Aдресабилни tермодиференцијални 

јављач IQ8 Quad 
ком 1  

 

4.  
Адресабилни ручни јављач MCPC-

LP-FLAP WIZMART 
ком 1  

 

5.  
Адресабилни ручни јављач пожара 

IQ8 Quad 
ком 2  

 

6.  

Сирена унутрашња тип Vulkan-C 

или одговарајуће 

______________________________ 

   уписати назив одговарајућег 

добра 

ком 2  

 

7.  

Сирена спољашња са бљескалицом 

тип 

NB-530-SL/WS или одговарајући 

______________________________ 

уписати назив одговарајућег добра 

ком 2  

 

8.  Акумулатор 12V 7Аh ком 4  
 

9.  
Услуге на систему које нису 

предвиђене ценовником 

норма

/сат 
22  

 

Укупно без ПДВ-а: 
 

 

Наведене количине су оквирне. 

 

Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора. 

 

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да врши набавку сродних услуга, као и да врши 

набавку и замену сродних резервних делова, који нису исказани у понуди. Услуге и делови који 

нису обухваћени понудом биће фактурисани у складу са накнадном понудом Понуђача, на коју 

писмену сагласност даје Наручилац. Цене исказане у накнадној понуди не могу бити од цена 

утврђених важећим ценовником Добављача, нити од упоредивих тржишних цена.  

 

Рок за излазак на терен: ____ часа од позива овлашћеног лица Наручиоца (максимум 24 часа од 

позива овлашћеног лица Наручиоца). 

 

Рок за извршење услуге: ___ часа од изласка на терен (максимум 48 часова од изласка на терен). 

 

Напомена: Набавка обухвата 2 шестомесечна контролна прегледа и сервис система за 

аутоматску детекцију и дојаву пожара. 



 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (Табела 1 + Табела 2): ________________ динара без      

ПДВ-а. 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ (Табела 1 + Табела 2): ________________ динара са         

ПДВ-ом. 

 

 

Рок плаћања: Наручилац се обавезује да плати Добављачу за извршену услугу, у року од 45 дана 

од дана фактуре потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

  

 

 

 

 

 

 

          М.П.          _________________________ 

                                    потпис овлашћеног лица'



                                                                       Тачка 5. 

Како би Наручилац био у могућности да утврди стварну садржину понуде и упореди је са 

другим понудама, понуђач је дужан да у оквиру понуде, достави образац ''9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга – сервисирање, поправке и преглед исправности стабилних система за 

детекцију и дојаву пожара (шифра: ЈНМВ-У-30/2020)'', за ''Партију 2 – Сервисирање, поправке и 

преглед исправности стабилних система за детекцију и дојаву пожара - Централа Орион 8 и 

Централа IQ8 control са једном петљом ESSER'' (у пречишћеном тексту) из тачке 4. ове Измене и 

допуне I Конкурсне документације. 

 

 

Тачка 6. 

 У свему осталом, Конкурсна документација за јавну набавку услуга – сервисирање, 

поправке и преглед исправности стабилних система за детекцију и дојаву пожара (шифра: ЈНМВ-

У-230/2020), остаје непромењена. 

 

 

Тачка 7. 

 Ове Измене и допуне I Конкурсне документације ступају на снагу даном доношења, а 

Наручилац је дужан да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки, у складу са одредбом 

члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

   

                                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


