
 
 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ 
Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја, Србија 
Деловодни број: 2996/2020 
Датум: 07.12.2020. године 

 
 
На основу чл. 27 ст. 1 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр. 91/19 ) и Одлуке о покретању 
поступка дел.бр. 2980/2020 од 07.12.2020. године, Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
(даље: Наручилац) упућује: 

 
Позив за достављање понуда за набавку на коју се закон не примењује 

Набавка противпровалног алармног система 
Подаци о наручиоцу: 
Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја 
Ул. Кнеза Милоша бб 
ПИБ: 106159430 
МБ: 17769367 
Особа за контакт: Милан Крстић, стручни сарадник за јавне набавке  
Телефон: 062/793368, е-mail: milan.krstic@dus.rs 
Предмет набавке: набавка добра, набавка противпровалног алармног система 
 

Рок за достављање понуда 10.12.2020. године до 12 часова 

Начин достављања понуда 
Лично или поштом на адресу: Кнеза 
Милоша бб, 35230 Ћуприја, или на мејл 
milan.krstic@dus.rs 

Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде 
Критеријум за доделу уговора Цена 
Особа за контакт Милан Крстић, 062/793368 

 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније до 11.12.2020. године. 
Наручилац задржава право да: 

- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде, 
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима 

Наручиоца. 
Циљ спровођења поступка набавке: закључење уговора. 
Рок плаћања: у року до 45 дана од дана достављања фактуре 
Рок важења понуде је 30 дана од дана пријема понуде. 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 
Цене морају бити изражене у динарима без и са ПДВ-ом. Цена је фиксна и не може се мењати до 
коначне реализације уговора. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика 
средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. Кнеза Милоша бб, са назнаком „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 
ПРОТИВПРОВАЛНОГ АЛАРМНОГ СИСТЕМА", или на мејл milan.krstic@dus.rs.  На полеђини коверте 
написати пун назив понуђача, адресу, телефон и особу за контакт. 
Рок за подношење понуда је 10.12.2020. године до 12 часова. 

 
 

 
 
       

 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ЗА НАБАВКУ ПРОТИВПРОВАЛНОГ АЛАРМНОГ СИСТЕМА за потребе Дома ученика средњих школа 
„Срећно“ Ћуприја. 
 

Назив понуђача  

Седиште  

Улица и број  

Матични број  

ПИБ  

Текући рачун и назив банке  

Контакт особа  

Одговорно лице  

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА 

 

Редни 
број Артикал Јединица 

мере Кол. 

Цена 
јединице 
мере без 

ПДВ 

Цена 
јединице 
мере са 

ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1.  

JABLOTRON PRO SET – 
сет садржи JA-101KR-
LAN централу са радио 
модулом, JA-114E 
тастатура, JA-110P 
детектор покрета, JA-
110A унутрашња сирена 
и два JA-192J привеска. 
Карактеристике 
централне јединице су: 
подржава жичну: (BUS) и 
бежичну (868mHz) 
конекцију, интегрисана 
LAN конекција и слот за 
СИМ картицу за 
GSM/GPRS 
комуникацију, микро SD 
меморијска картица за 
складиштење података о 
догађајима у систему, 
гласовних порука, 
фотографија итд., до 50 
жичних или бежичних 
(домет до 300 м) уређаја, 
150 корисника, 8 
партицијас, 16 PG излата 
– или одговарајуће; 
испорука, монтажа и 
повезивање  

Ком. 1     

2.  JA-192E  је контролни 
сегмент за приступне Ком. 4     



модуле JA-112E, JA-
113E, JA-114E, JA-152E, 
JA153E i JA-154E. 
Кориснику омогућава 
једноставно управљање 
функцијама у алармном 
систему и систему 
аутоматизације – 
заједничке партиције – 
контрола партиције 
(искључено, делимично 
укључено, укључено) – 
контрола 
програмабилних излаза 
(PG искључен или PG 
укључен) – упозорење на 
догађаје – приказ 
статуса система – или 
одговарајуће; испорука, 
монтажа и повезивање  

3.  

ULTRACELL 
стационарни VRLA 
акумулатор, кат. озн.  
UL7-12. 
Капацитет: 7 Ah, Тип: 
Олово (Pb), Напон: 12 V 
Димензије: 179 x 35 x 60 
mm  
Маса: 0,89 kg  - или 
одговарајуће 

Ком. 1     

4.  

JA-110A BUS 
унутрашња сирена је 
намењена за звучну 
сигнализацију аларма, 
излазних и улазних 
кашњења (време уласка 
и изласка), сигнализацију 
стања и активације или 
прораде програмибилних 
излаза у систему. 
Сирена је опремљена 
тастером са могућношћу 
програмирања. 
Имплементирана је 
функција провере 
аларма. Сирена 
комуницира и напаја се 
из централне јединице 
путем  BUS-a.  -  или 
одговарајуће; испорука, 
монтажа и повезивање 

Ком. 3     

5.  

JA-111A RB BUS сирена 
је намењена за 
акустичну сигнализацију 
аларма и сигнализацију 
актиације и деактивације 
PG излаза у систему 
JABLOTRON 100. 
Сирена комуницира 
путем BUS-a са 
централном јединицом и 
из ње се и напаја. 
Сирена има уграђену 
батерију за случај 
нестанка напајања, као и 

Ком. 1     



либелу за прецизно 
постављање. Предњи 
заштитни поклопци су 
доступни у изради од 
нерђајућег челика или од 
врло квалитетне и 
чврсте пластике у белој 
или сивој боји – или 
одговарајуће; испорука, 
монтажа и повезивање. 

6.  

JA-1X1A-C-WH 
пластични поклопац за 
JA-111A, JA-151A – бели, 
црвено светло – или 
одговарајуће; испорука, 
монтажа и повезивање 

Ком. 1     

7.  

JA-111M Овај детектор 
открива отварање врата 
или прозора. 
Комуникација са 
централном јединицом 
се одвија по BUS-u. 
Детектор је опремљен 
поклопцем са заштитом 
од саботаже који је 
активиран ако се 
поклопац отвори. Сензор 
се активира након што се 
перманентни магнет 
одмакне од сензора. 
Напајање: са централне 
јединице BUS 12 V (9 - 
15 V) *  
Потрошња у стању 
мировања: 5 mA -  или 
одговарајуће;  испорука, 
монтажа или повезивање 

Ком. 6     

8.  

JA-110P је PIR детектор 
покрета који је намењен 
за заштиту ентеријера. 
Степен отпорности се 
може изабрати на два 
нивоа.  
Напајање: из централне 
јединице  BUS 12 V (9 - 
15 V)  
Потрошња у стању 
мировања: 5 mA  
Висина монтаже: 2,5 m 
изнад пода  
Опсег детекције: 110 ° / 
12 m (са стандардним 
сочивом) – или 
одговарајуће; 
Испорука, монтажа и 
повезивање 

Ком. 27     

9.  FTP кабл са испоруком и 
полагањем  М. 350     

10.  

Програмирање, 
тестирање, инсталација 
апликације, обука 
корисника 

Паушал 1     

 
 



 
 
 
Услови и начин плаћања:  у року од ___________ дана од дана достављања фактуре.  
 
 
Рок за извршење уговора: _____________ дана од дана закључења уговора.  
 
Извршење уговора врше се на адреси Дома ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја, ул. 
Кнеза Милоша бб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У _________________ 
 
Датум _____________ 

М.П. 
Потпис одговорног лица понуђача 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 


