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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ

Република Србија 
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
Број: 221-404-02-129/2018-03
Датум: 3.10.2018. године
БЕОГРАД
Булевар Михајла Пупина 2
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Врста наручиоца: органи државне управе
Број јавне набавке: 90/18
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета: добра
Предмет јавне набавке: набавка камера на граничним прелазима у свему према 
Спецификацији предмета набавке у конкурсној документацији.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Позив за достављање понуда је објављен на сајту Агенције за безбедност саобраћаја и 
Порталу УЈН 3.10.2018. године
Рок за предају понуда: 8.11.2018. године до 11,30 часова.
Датум и време отварања понуда: 8.11.2018. године у 12,00 часова.
Контакт особа је Мила Лазаревић, телефон , факс 011/2145407, електронска адреса 
mila.lazarevic@abs.gov.rs.
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I ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

          Предмет јавне набавке: набавка камера на граничним прелазима у свему према Спецификацији 
предмета набавке у конкурсној документацији.
          Ознака и назив из општег речника набавки: 32323500, Систем за видео надзор
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II ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА И 
ОБРАЗАЦ ЗА УНОС ПОНУЂЕНИХ ЦЕНА - СТРУКТУРА ЦЕНЕ)

НАЗИВРед.
број

Јед.
мере

Цена по 
јединици 

Набавка камера на граничним прелазима

Кол. ВРЕДНОСТ
без ПДВ-а

За потребе Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије  из 
Београда, (у даљем тексту Наручилац) потребно је:

 •Набавити, инсталирати, повезати, програмирати и пустити у рад систем 
видео надзора са додатним модулом за препознавање таблица,
 •Израдити и испоручити пројекат изведеног стања система за видео надзор 

на ГП Келебија.

Систем видео надзора

У циљу обезбеђивања и прегледа спољашњег простора  саобраћајних  трака
 за путнички и теретни програм предвиђена је употреба фиксних мрежних 
дан-ноћ камера високе резолуције (full HD). Видео надзор мора да 
функционише и у условима потпуног мрака, кише, снега, магле, јаких 
ветрова и веома ниских/високих температура. Услед тога је неопходна 
примена камера у термостабилним кућиштима.
Како би се видео надзором покрила непосредна околина саобраћајних трака
 обавезно је  постављање камера у термостабилним кућиштима, на фасади 
зграде, надстрешници, металним држачима  итд. 
Камере морају бити професионалне, са врхунским перформансама, како би 
дале тражене резултате. Камере се повезују рачунарском мрежом на сервер, 
на коме се врши снимање видео сигнала. Путем рачунарске мреже, могућа 
је и дистрибуција слике на више удаљених места. Сервер се смешта у 
техничку салу. Позиција клијента за приступ систему видео надзора биће 
накнадно дефинисана технологијом рада на локацији.
Софтвер за анализу видео снимака мора пружити корисницима све 
савремене функционалности: Чување снимака на серверу је минимум 30 
дана.
Мора постојати могућност даљег ширења система видео надзора, као и 
његове интеграције са другим системима техничке заштите (систем 
контроле приступа, против-провални, против-пожарни и др.).
Опште напомене за реализацију система видео надзора
Сва опрема мора бити савремена (из текуће производње), професионална, 
нова и некоришћена.
Предвидети све мере заштите на раду при монтажи и коришћењу опреме и 
инсталација.

Приликом пружања услуга на инсталацији и монтажи, строго водити рачуна
 о постојећим инсталацијама  уређајима и системима, како не би дошло до 
било каквог прекида у раду или ометања уређаја и система Наручиоца.
Full HD мрежна булет дан/ноћ камера

1
ком

11
Full HD мрежна доме дан/ноћ камера

2
ком

2
Лиценце за софтвер

Потребно је обезбедити базну лиценцу за ВМС која има неограничен број 
инсталација на серверским инстанцама лиценце, за додатни модул видео 
система са препознавањем таблица који је саставни део централног ВМС-а, 
као и све потребне лицeнцe за спeцифицирaнe IP кaмeрe било да су 
намењене за систем препознавања таблица или за систем континуалног и 
непрекидног снимања саобраћајних трака за наведени систем

3
ком

14

Апликативни сервер за систем видео надзора
4

ком
1

Stоrаgе за архивирање видео материјала
5

ком
1

Клијентска радна станица за видео надзор са монитором
6

ком
1

 Мрежни управљив свич
7

ком
1

Мрежни уређај који врши ззштиту преноса података на транспортној мрежи
8

ком
1

УПС
9

ком
1
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Каблови и инсталациони материјал
10

ком
1

Напомена:

- Појединачне спецификације за сваку од наведених ставки налазе се у
прилогу конкурсне документације и Понуђач их доставља печатиране и
потписане уз овај образац, јер исте представљају саставни део
спецификације предметне конкурсне документације.

-Под квалитетом понуђене опреме подразумева се да она испуњава све 
карактеристике из техничке спецификације и да је произведена од стране  
произвођачa кога је понуђач навео у понуди. Понуђач је дужан да уз понуду 
достави за сваки артикал Техничку документацију произвођача опреме 
којом се доказује испуњеност захтеваних карактеристика из Техничке 
спецификације. Техничка документација може бити достављена на српском 
или енглеском језику. Уколико понуђач Техничку документацију достави на
 енглеском језику, Наручилац задржава право да од понуђача захтева превод
 Техничке документације на српски језик.
Понуђач уз понуду доставља и тражене изјаве о провери гарантог рока 
понуђене опреме, за коју је та изјава прецизирана.

У К У П Н О ( без ПДВ-а ):

ПДВ:

У К У П Н О ( са ПДВ-ом ):

Словима (без ПДВ-а):

 Датум: __________________ . године                                                                   Потпис овлашћеног лица
                                                                      
                                                                                      МП

Рок испоруке 60 дана од дана потписивања уговора
Место испоруке Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд

Агенција за безбедност саобраћаја / Конкурсна документација за ЈН 90/18 / Страна 5 од 38



III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА (чл. 75. и 76 ЗЈН)

Ознака доказаР.бр.
1

2

3

уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
 изворних локалних јавних прихода, не старијих од два месеца од дана отварања 
понуда.

Правно лице и предузетник

Правно лице, предузетник и 
физичко лице

Правно лице, предузетник и 
физичко лице

       Горе наведене доказе видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај образац 
редом којим су они наведени у табели.

       Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да достави доказе о испуњености обавезних 
услова, већ испуњеност доказује достављањем копије странице Регистра понуђача из које се јасно и 
недвосмислено види да је понуђач уписан у Регистар понуђача, или линка интернет странице 
надлежног органа на којој су исти подаци јавно доступни.

       Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 75. Закона о јавним 
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром 
или другим надлежним органом те државе. 

 Наручилац ће проверити испуњеност оваквих услова.
       Уколико се понуда подноси као понуда са подизвођачима или заједничка понуда, сви 

подизвођачи, односно учесници у заједничкој понуди морају да испуњавају обавезне услове, а 
испуњеност обавезних услова доказују на исти начин као и понуђач.

 НАПОМЕНА: Понуда понуђача, који не поднесе све тражене доказе, сматраће се непотпуном и 
као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати.

III-1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. ЗЈН)
       Понуђач мора да испуни следеће обавезне услове да би учествовао у овом поступку јавне 

набавке:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Ко доставља

       Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник, 
односно физичко лице као понуђач  доказује достављањем следећих доказа:

извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре, не старијих од два месеца од дана отварања 
понуда.

извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда.

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке
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- фотокопија важеће лиценце за вршење послова пројектовања и надзора над
извођењем система техничке заштите издата од стране Министарства унутрашњих
послова Републике Србије
- фотокопија важеће лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и
одржавања система техничке заштите и обуке корисника издата од стране
Министарства унутрашњих послова Републике Србије

Правно лице, предузетник и 
физичко лице



       Испуњеност додатног(их) услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, 
предузетник, односно физичко лице као понуђач  доказује достављањем следећих доказа:

Ознака доказаР.бр. Ко доставља

III-2 ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. ЗЈН)
       Понуђач мора да испуни следеће додатне услове да би учествовао у овом поступку јавне 

набавке:
1. Да Понуђач није био неликвидан у последњих 6 месеци пре објављивања позива за

подношење понуда
2. Ауторизација произвођача:

 •Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача видео камера/ВМС-а или његовог званичног
Представника (ауторизованог партнера/дистрибутера) у Србији, да је понуђач овлашћен да
испоручи, инсталира, конфигурише и пусти у рад понуђене видео камере/ВМС по овој предметној
набавци.
 •Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача понуђене рачунарске опреме, активне мрежне

опреме и УПСа или његовог званичног Представника (ауторизованог партнера/дистрибутера) у
Србији, да је понуђач овлашћен за продају и инсталацију по овој предметној набавци.

3. Да понуђач поседује важеће сертификате:

 •Да поседује сертификат СРПС ИСО 9001 (Менаџмент систем квалитета);
 •Да поседује сертификат СРПС ИСО 14001 (Менаџмент систем управљања заштитом животне

средине);
 •Да поседује сертификат СРПС ОХСАС 18001 (Менаџмент систем управљања здрављем и

безбедношћу на раду);
 •Да поседује сертификат СРПС ИСО/ИЕЦ 20000-1 (Менаџмент систем управљања ИТ услугама);
 •Да поседује сертификат СРПС ИСО/ИЕЦ 27001 (Менаџмент систем управљања безбедношћу

информација);
4. Референца за систем видео надзора – минимум 2 објекта у појединачној вредности већој од

10.000.000,00 динара у претходне 3 (три) године, код различитих Наручилаца
5. Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има запослена или ангажована

следећа лица :

 •Најмање 1 дипломираног инжењера са личном лиценцом број 353-Одговорни пројектант
телекомуникационих мрежа и система и важећом лиценцом за вршење послова пројектовања и
надзора над извођењем система техничке заштите.
 •Најмање 1 дипломираног инжењера са личном лиценцом број 453-Одговорни извођач радова

телекомуникационих мрежа и система и важећом лиценцом за вршење послова пројектовања и
надзора над извођењем система техничке заштите.
 •Најмање 2 лица техничке струке са важећом лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад

и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.
 •Најмање 2 сертификована инжењера/техничара за Milestone Xprotect softver, од којих бар један

поседује сертификат за Milestone Xprotect Corporate.
 •Најмање 2 сертификована инжењера/техничара оспособљена за рад на понуђеним камерама.

Потврда Народне банке Србије или линк ка интернет страници на којој су подаци 
јавно доступни, да понуђач у задњих 6 месеци од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан ниједан дан

1. Правна лица предузетници и
 физичка лица

 •Ауторизација произвођача произвођача видео камера/ВМС-а или његовог званичног
Представника (ауторизованог партнера/дистрибутера) у Србији, да је понуђач

овлашћен да испоручи, инсталира исконфигурише и пусти у рад понуђену видео
опрему/ВМС, по овој предметној набавци.
 •Ауторизација произвођача понуђене рачунарске опреме, активне мрежне опреме и

УПСа или његовог званичног Представника (ауторизованог партнера/дистрибутера)
у Србији, да је понуђач овлашћен за продају и инсталацију по овој предметној
набавци

2. Правна лица предузетници и
 физичка лица
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          Горе наведене доказе видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај образац 
редом којим су они наведени у табели.

          Горе наведен(е) доказ(е) видно означити редним бројевима из табеле и приложити уз овај 
образац редом којим су они наведени у табели.
          Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 76. Закона о јавним 
набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром 
или другим надлежним органом те државе. 
          Наручилац ће проверити испуњеност оваквих услова.
          НАПОМЕНА: Понуда понуђача, који не поднесе све тражене доказе, сматраће се непотпуном и 
као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати, односно оцењивати.

Копија важећих сертификата (важећи на дан отварања понуда)3. Правна лица предузетници и
 физичка лица

Потврде-референце о извршеној испоруци система видео надзора на минимум 2 
објекта у појединачној вредности већој од 10.000.000,00 динара, код различитух 
Наручилаца

4. Правна лица предузетници и
 физичка лица

 •Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног 
Фонда ПИО (образац М или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, 
запослени код понуђача - за лица у радном односу, односно Уговор о ангажовању за 
ангажована лица (који покрива период реализације предметне јавне набавке).
 •Фотокопија важеће лиценце број 353 са потврдом Инжењерске коморе о важењу 

исте.
 •Фотокопија важеће лиценце број 453 са потврдом Инжењерске коморе о важењу 

исте.
 •Фотокопија важеће лиценце за вршење послова пројектовања и надзора над 

извођењем система техничке заштите за дипломиране инжењере (физичка лица), које
 издаје Министарство унутрашњих послова РС.
 •Фотокопија важеће лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и 

одржавања система техничке заштите и обуке корисника за све монтере (физичка 
лица), које издаје Министарство унутрашњих послова РС.
 •Сертификат за 2 инжењера/техничара за Milestone Xprotect softver, од којих бар 

један поседује сертификат за Milestone Xprotect Corporate, издат од произвођача 
ВМС-а. 
 •Сертификат за 2 инжењера/техничара за рад на понуђеним камерама

5. Правна лица предузетници и
 физичка лица
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          Дужност понуђача је да проучи конкурсну документацију. Пропуст у достављању било којег 
документа или податка који се овим захтевом тражи представљаће ризик за понуђача и може довес-
ти до одбијања његове понуде.                    
          1. Понуда мора да буде достављена на српском језику. Поједини делови понуде могу бити 
достављени и на неком старном језику и ти делови ће бити посебно напоменути, а обавезно је 
доставити и превод на српски језик.У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, 
односно понуде, на српском језику.
          2. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на преузетим оригиналним обрасцима. 
Понуда мора да буде јасна и  потписана и оверена од стране овлашћеног представника понуђача. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у достављеним обрасцима, у за то 
предвиђеним местима. Обрасци се попуњавају читко, штампаним словима ручно, писаћом машином 
или на рачунару.
          Понуда мора да садржи све елементе, документе и доказе који су тражени у конкурсној 
документацији и овом упутству.
          Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији прецртавањем 
постојећих навода и уписивањем других навода, јер ће у суротном, такве понуде бити одбијене.
           Наручилац препоручује Понуђачу да сваку страну и документ који чине понуду нумерише 
редним бројем странице, независно од нумерације коју је извршио Наручилац, и повеже у целину 
јемствеником, или на други адекватан начин, тако да се не могу накнадно убацивати, замењивати 
или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.
          За потпуну и исправну понуду понуђач доставља све доказе тражене претходним поглављем 
главом УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА, као и следеће попуњене и оверене обрасце са 
припадајућим захтеваним доказима:
          - Опис предмета набавке (спецификација захтева и образац за унос понуђених цена - структура 
цена);
          - Образац понуде;         
          - Образац подаци о понуђачу (подизвођачу, учеснику у заједничкој понуди ако постоје);
          - Модел уговора;
          - Образац трошкова припреме понуде (уколико се тражи накнада трошкова у складу са ЗЈН);
          - Бланко сопствену соло меницу за озбиљност понуде, без протеста, са потврдом пословне 
банке о регистрацији менице, копијом депонованих потписа пословне банке и меничним 
овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од вредности 
понуде (без ПДВ-а) Уколико се ради о јавној набавци обликованој по партијама понуђач може 
поднети средство за озбиљност понуде за сваку партију посебно или збирно за све партије за које 
подноси понуду.
          - Прилог број 1 - Изјава понуђача о независној понуди;
          - Прилог број 2 - Изјава понуђача да прихвата услове из јавног позива и конкурсне 
документације;
          - Прилог број 3 - Изјава понуђача о достављању средства обезбеђења за извршење уговорне 
обавезе и повраћај аванса, ако понуђач тражи аванс; 
          - Прилог број 4 - Изјава понуђача о поштовању обавеза о заштити на раду, запошљавању, 
условима рада, заштити животне средине и интетлектуалној својини. 
          - Остали прилози тражени документацијом.

          ОПШТИ УСЛОВИ:

IV - УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

          Рок за подношење понуда је 8.11.2018. године до 11,30 часова. Благовременим се сматрају 
понуде које су примљене и оверене печатом пријема у писарници Палате Србија, Источно крило, 
најкасније до наведеног рока . 
          Понуда поднета после наведеног рока сматраће се неблаговремена и наручилац ће је по 
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено.
          Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком ''Понуда за набавку камера на 
граничним прелазима,  број јавне набавке 90/18'' и напоменом ''не отварати'', путем поште или лично 
на адресу: Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Палата Србија, Источно 
крило, 11070 Нови Београд.
          Наручилац не одговара за било какву последицу уколико понуђач не наведе назив, адресу и 
предмет јавне набавке на коверти. Понуде  које нису затворене, које су непотпуне или су стигле 
после наведеног рока, неће бити разматране. 
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          3. Уколико је јавна набавка обликована по партијама понуђач може поднети понуду за једну, 
више или све партије. Уколико се понуда подноси за више партија, приликом подношења,  целу 
понуду упаковати у један омот са јасном назнаком за које се партије понуда подноси. 
          4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
          5. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 
Измена и допуна понуде се врше на исти начин и под истим условима који важе за предају понуде, 
уз истовремено обавештавање наручиоца да је извршена измена, односно допуна понуде. Опозив 
понуде се врши писменим захтевом према Наручиоцу за опозив понуде;
          6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
          7. Понуђач, уколико ангажује подизвођача мора у својој понуди да наведе проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Наручилац ће све доспеле обавезе преносити 
искључиво понуђачу, осим уколико понуђач изричито писмено не захтева да Наручилац део 
доспелих обавеза пренесе Подизвођачу. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је
 да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4)  
Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за 
део набавке који ће извршити преко подизвођача.

          15.  Понуђач за кога наручилац поседује неки од доказа из члана 82. ЗЈН, уколико буде изабран
 као најповољнији, обавезан је да као средство додатног  обезбеђења за извршења уговорне обавезе 

          10. Цена се исказује јединствено у динарима, бројчано и словима, и мора бити фиксна тј. не 
може се мењати до коначног испуњења уговора.
          Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене,у складу са чланом 92. ЗЈН.     
     
          11. Називи државних органа или организација, односно органа или служби територијалне 
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским 
обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл, су наведени у 
претходном поглављу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА.
          12. Врста, садржина, начин подношења, висина и рокови средстава обезбеђења испуњења 
појединих обавеза понуђача су наведени у овом Упутству, Обрасцу понуде и прилозима., уколико 
исто наручилац захтева;
          13. Наручилац чува као поверљиве све податке о понуђачима, подизвођачима и учесницима у 
заједничкој понуди, као и податке из саме понуде које је, као такве, понуђач видно означио ;
          14. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока
 за подношење понуде. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова 
јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и 
објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 
          НАПОМЕНА: ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА ТЕЛЕФОНОМ 
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО.

Додатне услове понуђач може испуњавати преко подизвођача, под условом да се ти додатни услови 
односе на капацитете који су неопходни за део посла који ће понуђач поверити подизвођачу, 
односно део додатних услова које испуњава преко подизвођача мора бити у директној вези са делом 
посла који ће понуђач поверити том подизвођачу уколико добије уговор о јавној набавци;
               8. Саставни део заједничке понуде је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
              1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
              2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
У случају заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно. Услов
 из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова;
             9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и евентуалне друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде су наведени у Обрасцу понуде;

          Поступак отварања понуда ће се спровести у просторијама наручиоца у Београду, Михајла 
Пупина 2, Палата Србија, Источно крило, соба 404/IV 8.11.2018. године у 12,00 часова. 
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          20. Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење
 захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у року до три дана у случајевима из члана 112. 
став 2. ЗЈН.

достави меницу са потврдом пословне банке о регистрацији менице, картоном депонованих потписа 
и овлашћењем да се меница може попунити до  15% од понуђене вредности (без ПДВ-а);
          16. Врста критеријума за оцену понуда је 'најнижа понуђена цена' . 
          17. Избор између достављених понуда применом критеријума најниже понуђене цене заснива 
се  на најнижој цени као једином критеријуму. Уколико два или више понуђача поднесу понуду са 
истом, најповољнијом ценом предност при додели уговора ће имати понуђач са краћим роком 
испоруке
          18 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч;
          19. Свако лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН, има 
право да током целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца покрене Захтев за 
заштиту права. Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина јавног позива или конкурсне 
документације сматраће се благо-временим уколико је примљен од стране наручиоца седам  дана пре
 истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева
 указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Након доношења одлуке Наручиоца по предметној јавној набавци рок за достављање Захтева за 
заштиту права је десет дана, од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за 
заштиту права понуђача подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 
повратницом. Копију Захтева подносилац доставља Комисији за заштиту права у поступцима јавних 
набавки. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије број 
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 
набавке поводом које се подноси ЗЗП, сврха: Републичка административна такса за набавку 90/18 
уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, односно 0.1 % понуђене цене понуђача којем је додељен
 уговор, ако је та вредност већа од 120.000.000,00  динара.
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Понуда: Набавка камера на граничним прелазима 

Понуду дајемо (заокружити и унети подизвођаче-учеснике у заједничкој понуди ако их има):
а. самостално                                      б. са подизвођачем                                в. заједничка понуда
                                                      1. __________________                        1. ___________________
                                                      2. __________________                        2. ___________________
                                                      3. __________________                        3. ___________________
                                                      4. __________________                        4. ___________________
                                                      5. __________________                        5. ___________________

П О Н У Д У -  бр. ____________ од ______________ 20___. године

цифарски износ

Поводом позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци камера на граничним 
прелазима, брoj ЈН - 90/18, у отвореном поступку јавне набавке, објављеног на Порталу Управе за 
јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 3.10.2018. године, неопозиво дајемо следећу

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________

Износ ПДВ-а (___________ %) цифарски износ

цифарски износ

V.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

I  ПОНУЂЕНА ЦЕНА У ДИНАРИМА
Укупна понуђена цена са укалкулисаним свим зависним трошковима 
(царина, шпедиција, осигурање и др., франко објекат наручиоца)- без 
обрачунатог ПДВ-а

Укупна понуђена цена са ПДВ у дин
словима: ________________________________________ дин

Место и датум:                                                                                                       ПОНУЂАЧ
________________________                                МП                             _____________________
                                                                                                                    (потпис овлашћеног лица)

Рок важења (опција) понуде je 60 дана

Гарантни рок: ______________________  (у складу са спецификацијом конкурсне документације)

Рок и начин плаћања: до 10 дана по испоруци,обостраном потписивању записника о квантитативном 
пријему и записника о пуштању система у рад за сваку локацију посебно,и достављању исправног 
рачуна
Рок испоруке: ______________________  (60 дана од дана потписивања уговора)

НАПОМЕНА: ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ ПОДАТКЕ О ПОНУЂАЧУ (ПОДИЗВОЂАЧУ, 
УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ) У СЛЕДЕЋИМ ОБРАСЦИМА
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1. Пун назив понуђача: _______________________________________________

2. Адреса: _________________________________________________________

3. Матични број: ____________________________________________________

4. Регистарски број: _________________________________________________

5. ПИБ: ___________________________________________________________

6. Лице овлашћено за потписивање уговора: _______________________________

7. Особа за контакт: _________________________________________________

8. Телефон: ________________________________________________________

9. Факс: ___________________________________________________________

10. Број рачуна и назив банке:__________________________________________

Место и датум:                                                                                                       

________________________                                МП                             _____________________

Поводом  позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци камера на граничним 
прелазима, брoj ЈН - 90/18, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на Порталу Управе за 
јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 3.10.2018. године, неопозиво дајемо следеће 
податке:

             (потпис овлашћеног лица)

11. Електронска адреса:_______________________________________________

V/1 - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
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1. Пун назив : ______________________________________________________

2. Адреса: _________________________________________________________

3. Матични број: ____________________________________________________

4. Регистарски број: _________________________________________________

5. ПИБ: ___________________________________________________________

6. Овлашћено лице: __________________________________________________

7. Особа за контакт: _________________________________________________

8. Телефон: ________________________________________________________

9. Факс ___________________________________________________________

Место и датум:                                                                                                       

10. Број рачуна и назив банке:__________________________________________

________________________                                МП                             _____________________
             (потпис овлашћеног лица)

Поводом  позива за подношење понуде за доделу уговора о јавној набавци камера на граничним 
прелазима, брoj ЈН - 90/18, у отвореном поступку јавне набавке објављеног на Порталу Управе за 
јавнe набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 3.10.2018. године, неопозиво дајемо следеће 
податке:

11. Електронска адреса:_______________________________________________

НАПОМЕНА: УКОЛИКО СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ОВАЈ ОБРАЗАЦ СЕ НЕ МОРА
 ПРИЛАГАТИ.
Уколико се понуда подноси као понуда са подизвођачима или заједничка понуда  овај образац 
ископирати за сваког учесника у заједничкој понуди, односно подизвођача и попуњен, оверен и 
потписан од стране овлашћеног лица подизвођача-учесника у заједничкој понуди приложити уз 
понуду уз заокруживање у наслову ПОДИЗВОЂАЧ, односно УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да буде подизвођач или учесник у 
заједничкој понуди.
Уз понуду учесници у заједничкој понуди су дужни да доставе споразум којим се дефинишу 
међусобне обавезе у вези извршења уговора, у складу са чланом 81. ЗЈН.

V/2 - ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ-УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ (ЗАОКРУЖИТИ)
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          Предмет уговора је набавка камера на граничним прелазима (у даљем тексту: предмет набавке)
 у свему према конкурсној документацији и понуди.
            Испоручилац се обавезује да испоручи нов, декларисан, без дефекта и оригиналан предмет 
набавке. 

Члан 2.

          Цена предмета набавке из члана 2. став 1. уговора износи
                                        ___________________  динара без ПДВ-а

                                        ___________________  динара ПДВ

                                        ___________________  динара. са ПДВ-ом.
          Цена је фиксна, утврђена понудом, садржи све зависне трошкове и важи до окончања уговора.. 

Члан 1.

          Закључен између:
          1. Агенције за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, коју заступа в.д. 
директора Јасмина Милошевић (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 106651829, матични број 
17791303 
и
          2. Предузећа _____________________ ,  ____________________ , улица _________________ , 
кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Испоручилац), ПИБ ___________ , 
Мат.бр._____________.

          Уговорне стране констатују:
          - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење  понуда за отворени поступак јавне набавке 
камера на граничним прелазима објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за 
безбедност саобраћаја 3.10.2018 године, спровео поступак јавне набавке добара број 90/18,
          - да је Испоручилац  __. __.____. године (НЕ ПОПУЊАВАТИ), доставио понуду (набавка 
камера на граничним прелазима, заведену под бројем ______ (НЕ ПОПУЊАВАТИ), која се налази у 
прилогу овог уговора и његов је саставни део,
           - да понуда Испоручиоца у потпуности, тј. по свим позицијама, одговара техничкој 
спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је 
саставни део,
          - да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
Испоручиоца и Извештаја Комисије за јавну набавку изабрао Испоручиоца за предметну набавку.

Члан 3.

Члан 4.
          Наручилац се обавезује да ће Испоручиоцу платити предмет набавке у року до _____ дана  
након испоруке, записничке примопредаје предмета набавке и испостављеног рачуна.

VI -  МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци камера на граничним прелазима, брoj ЈН - 90/18

Члан 5.
          Приликом потписивања уговора, а најкасније три дана по потписивању уговора, Испоручилац 
даје Наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без протеста, са потврдом пословне банке о 
регистрацији менице и меничног овлашћења, картоном депонованих потписа пословне банке и 
меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне
 вредности предмета набавке (без ПДВ-а), са роком доспећа 30 дана дужим од рока испоруке, као 
средство финансијског обезбеђења за  извршење уговорне обавезе .
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Члан 7.

Члан 8.

          Испоручилац се обавезује да ће предмет набавке овог уговора испоручити у року од ______ 
дана (словима: ________________________ дана) од дана потписивања овог уговора франко 
Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михајла Пупина 2, Београд и да ће један дан пре 
испоруке, наручиоцу послати писмено обавештење о спремности за испоруку.
           Ако се приликом испоруке записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке 
у квалитету и очигледне грешке, Испоручилац мора исте отклонити у примереном року утврђеном у 
записнику о примопредаји 

          Испоручилац се обавезује да:
          - испоручи предмет набавке описан у члану 2. овог уговора;
          - испоручи предмет набавке у роковима наведеним у члану 7. овог уговора, које квалитетом и 
карактеристикама одговара техничким условима из конкурсне документације и понуде испоручиоца;
          - испоручи сву неопходну техничку документацију;
          - преда средства финансијског обезбеђења из члана 5. овог уговора,
          - изврши основну обуку особља наручиоца за исправно управљање (руковање) предметом 
набавке;

Члан 9.

Члан 11.

Члан 6.
           Нарушавање сигурности уговора од стране Испоручиоца довешће до активирања средства 
финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе од стране Наручиоца.

           Наручилац има право на наплату средстава за финансијско обезбеђење уговора без 
посебног обавештавања Испоручиоца. 
           Испоручилац је нарушио сигурност уговора у случају да:
           - прекорачи уговорене рокове за испоруку предмета набавке из разлога који се не могу 
 приписати вишој сили;
           - не испуњава у потпуности све уговорне одредбе,
           - у другим случајевима предвиђеним конкурсном документацијом.
           Под вишом силом се подразумевају околности које могу настати током извршења уговора, а
 које у време закључења уговора уговорне стране нису могле предвидети, нити их у тренутку 
наступања могу отклонити сопственим снагама, као нпр.елементарне непогоде, пожар, земљотрес
 и сл.

          Наручилац се обавезује да:
          - обезбеди пријем предмета набавке на одговарајућу локацију;
          - плати цену Испоручиоцу за испоручени предмет набавке. 

           Ако Испоручилац касни са испуњењем уговорних обавеза, дужан је да у писменој форми 
обавести Наручиоца и детаљно наведе разлоге и планирани период кашњења и обавезује се да плати 
наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% (2 промила) од укупне вредности предмета набавке (без 
ПДВ-а) за сваки дан кашњења, а највише до 5% (пет посто) од укупне уговорене вредности (без ПДВ
-а). 

Члан 10.
          Испоручилац се обавезује да у гарантном року од _______________________________ 
обезбеди сервисирање и поправку предмета набавке по рекламацији коју сачињавају овлашћени 
представници наручиоца.
          Ако се у гарантном року записнички утврди да испоручени предмет набавке има недостатке у 
квалитету и очигледне грешке, испоручилац мора исте да отклони у примереном року утврђеном у 
записнику о рекламацији, а уколико се то не учини, или ако се иста или слична грешка понови три 
пута, Наручилац може активирати инструменте финансијског обезбеђења из члна 5. овог уговора.

          Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет 
Испоручиоца.
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ПОНУЂАЧ

________________________
(печат и потпис овлашћеног лица)

НАРУЧИЛАЦ
в.д. директора

Јасмина Милошевић

Члан 12.

Члан 13.

НАПОМЕНА: ПОПУНИТИ СВА ПРАЗНА МЕСТА (ЛИНИЈЕ), ОВЕРИТИ И ПОТПИСАТИ 
СВАКУ СТРАНУ УГОВОРА.
УКОЛИКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА, 
НАЗИВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ, ОДНОСНО ПОДИЗВОЂАЧА ДОПИСАТИ 
ИСПОД ОВОГ ТЕКСТА, А МОДЕЛ УГОВОРА (И УГОВОР ЗА ИЗАБРАНУ ПОНУДУ) 
ПОТПИСУЈЕ НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ-ПОНУЂАЧ.

          Уколико је предмет набавке сачињен од независних функционалних целина Наручилац може 
да обрачуна уговорену казну само за укупну вредност дела предмета набавке (без ПДВ-а) са којим 
Испоручилац касни са испоруком.
           Уколико укупна казна из става 1. овог члана достигне износ од 5% (пет посто) од укупне 
вредности предмета набавке (без ПДВ-а) из уговора, Наручилац, поред наплате казне из става 1. овог
 члана, може раскинути уговор и реализовати инструмент за обезбеђење извршења уговорне обавезе. 

          Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно.
           Уколико спорови између Извршиоца и Наручиоца не буду решени споразумно, признаје се 
надлежност Привредног суда у Београду.

           Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.
           Овај уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица .
           За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о облигационим 
односима.
           Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) за обе уговорне стране.

Понуду дајемо са следећим подизвођачима - учесницима у заједничкој понуди
                                      са подизвођачем                                заједничка понуда
                                     1. __________________                        1. ___________________

                                     2. __________________                        2. ___________________

                                     3. __________________                        3. ___________________

                                     4. __________________                        4. ___________________

                                     5. __________________                        5. ___________________
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VII - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
број

Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

1 Трошкови израде узорка 
или модела

Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

2 Трошкови прибављања 
сресдастава обезбеђења

Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

3 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

4 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

5 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

6 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

7 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

8 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

9 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

10 Врста трошка Цена без 
ПДВ-а

ПДВ Цена са
ПДВ-ом

Доказ

       Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде.

       Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.

       Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да 
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
УКОЛИКО СЕ У СЛУЧАЈУ ОБУСТАВЉАЊА ПОСТУПКА НЕЋЕ ТРАЖИТИ НАКНАДА 
ТРОШКОВА ОВАЈ ОБРАЗАЦ СЕ НЕ МОРА ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ

Место и датум:                
________________________  МП  _____________________

       (потпис овлашћеног лица)

       У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС, број 124/12, 14/15 
и 68/15), понуђач _____________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
 припремања понуде, како следи у табели:
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Прилог број 1.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

Изјава о независној понуди

          Овим неопозиво, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да  смо 
понуду у отвореном поступку камера на граничним прелазима, број ЈН - 90/18 поднели независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

У __________________ ___________________________
(потпис овлашћеног лица)Дана: ______________2018. године           (МП)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

              ПОДИЗВОЂАЧИ                                       УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
             1. __________________       МП                        1. ___________________        МП

             2. __________________       МП                        2. ___________________        МП

             3. __________________       МП                        3. ___________________        МП

             4. __________________       МП                        4. ___________________        МП

             5. __________________       МП                        5. ___________________        МП
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Прилог број 2.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

Изјава да понуђач прихвата услове из
јавног позива и конкурсне документације

       Овим неопозиво изјављујемо да у потпуности прихватамо све услове из позива за подношење 
понуда објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 
3.10.2018. године и конкурсне документације у отвореном поступку камера на граничним прелазима, 
број ЈН - 90/18.

У __________________ ___________________________
(потпис овлашћеног лица)Дана: ______________2018. године       (МП)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

 ПОДИЗВОЂАЧИ  УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. __________________       МП 1. ___________________  МП

2. __________________       МП 2. ___________________  МП

3. __________________       МП 3. ___________________  МП

4. __________________       МП 4. ___________________  МП

5. __________________       МП 5. ___________________  МП
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Назив понуђача: ____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: ______________________________

Изјава о достављању средстава обезбеђења извршења уговорне обавезе

          Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико будемо изабрани за најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке камера на граничним прелазима (ЈН - 90/18), приликом закључења уговора, а 
најкасније у року од три дана доставити наручиоцу бланко сопствену соло меницу, без протеста, са 
потврдом пословне банке о регистрацији менице и меничног овлашћења, картоном депонованих 
потписа пословне банке и меничним овлашћењем којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до 
износа од 10% од укупне вредности посла као средство финансијског обезбеђења уговора, за извршење 
уговорне обавезе. 

У __________________ ___________________________
(потпис овлашћеног лица)Дана: ______________2018. године        (МП)

Прилог број 3.
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Прилог број 4.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

       Овим под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у 
потпуности поштујемо обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, 
условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења ове понуде.

 Изјава је дата уз понуду у отвореном поступку камера на граничним прелазима ЈН - 90/18.

Дана: ______________2018. године        (МП) (потпис овлашћеног лица)
___________________________У __________________

Изјава да понуђач испуњава прoписе о заштити на раду, запошљавању, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

 ПОДИЗВОЂАЧИ  УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. __________________       МП 1. ___________________  МП

2. __________________       МП 2. ___________________  МП

3. __________________       МП 3. ___________________  МП

4. __________________       МП 4. ___________________  МП

5. __________________       МП 5. ___________________  МП
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Прилог број 5.

Назив понуђача: _____________________________________________

Место и адреса седишта понуђача: _____________________________

 Изјава да понуђач испуњава услове из чл.75. и 76. ЗЈН 

       Овим под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у пот-
пуности испуњавамо све услове из чл.75. и 76. ЗЈН, позива за подношење понуда објављеног на 
Порталу Управе за јавне набавке и сајту Агенције за безбедност саобраћаја 3.10.2018. године и 
конкурсне документације (део III-1 Обавезни услови, тачка 1 до 3. и део III-2 Додатни услови, тачка 
1.) у отвореном поступку камера на граничним прелазима ЈН - 90/18.

У __________________  ___________________________ 
 (потпис овлашћеног лица)

Дана: ______________   (МП)

Потписи овлашћених лица подизвођача - учесника у заједничкој понуди

 ПОДИЗВОЂАЧИ  УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. __________________       МП 1. ___________________  МП

2. __________________       МП 2. ___________________  МП

3. __________________       МП 3. ___________________  МП

4. __________________       МП 4. ___________________  МП

5. __________________       МП 5. ___________________  МП
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Full HD мрежна булет дан/ноћ камера 

Tip kamere 

Kamera za prepoznavanje tablica 

Kućište kamere Namenjeno spoljnoj upotrebi tip- bullet 

Senzor 1/2.8" RGB CMOS sa progresivnim skeniranjem 

Objektiv 

2.8–8.5 mm, F1.2 
Horizontalni ugao  min110˚–38˚ 
Vertikalni ugao min 62˚–21˚ 
Varifokal, daljinski fokus i zum, P-Iris, IC korigovan 

Dan/noć Automaski mehanički dan/noć filter 

Minimalno osvetljenje (50 IRE) 

HDTV 1080p 25/30 fps sa Forensic WDR-om i 
Lightfinder-om: 
Kolor: 0.07 lux, pri 50 IRE F1.2; C/B: 0.01 lux, pri 50 
IRE F1.2 
HDTV 1080p 50/60 fps sa Lightfinder-om: 
Kolor: 0.14 lux, pri 50 IRE F1.2; C/B: 0.03 lux, pri 50 
IRE F1.2 
0 lux sa uključenim IC iluminatorom 

Brzina zatvarača 1/66500 s do 2 s 

Video kompresija 
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main i High
profili
Motion JPEG

Rezolucija 1920x1080 to 160x90 

FPS 

HDTV 1080p (1920x1080) sa WDR-om: Do 25/30 FPS 
(50/60 HZ) u svim rezolucijama 
HDTV 1080p (1920x1080) bez WDR-a: Do 50/60 FPS 
(50/60 HZ) u svim rezolucijama 

Video strimovi 

Višestruki, individualno konfigurabilni strimovi u H.264 
i Motion JPEG 
Zipstream tehnologija  (ili odgovarajućа)) u H.264 
Kontrolabilni FPS i rezolucija 
VBR/MBR H.264 

Multi-view strimovi Do 8 individualno kropovanih delova slike 

Podešavanje slike 

Zasićenost, kontrast, osvetljenje, oštrina. Forensic 
WDR: do 120 dB u zavisnosti od scene, balans bele 
boje, režimi ekspozicije, zone ekspozicije, kompresija. 
Orijentacija: auto, 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° uključujući i 
koridor format. Dinamički tekst, prikaz teksta ili slike 
preko videa, maske privatnosti 

Pan/tilt/zum Digitalni PTZ 

Audio strim Audio ulaz, simplex 

Audio kompresija 
24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.71 1 PCM 8 
kHz, G.726 
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ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz 
Konfigurabilni protok 

Audio ulaz/izlaz Mikrofonski ili Line-in ulaz 

Bezbednost 

Zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS 
enkripcija, IEEE 802.1 Xa kontrola pristupa mreži, 
digest autentifikacija, korisnički pristupni dnevnik, 
centralizovano upravljanje sertifikatima 

Podržani protokoli 

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLSa, QoS Layer 3 
DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, 
UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, 
NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, 
ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP 

API 
Otvoreni API za integraciju softveraONVIF® Profil S i 
ONVIF® Profil G, specifikacija na onvif.org 

Analitika 

Uključena: video detekcija pokreta 
Podržana: Digital Autotracking, Perimeter Defender, 
Cross Line Detection 
Podrška za Camera Application Platform koja 
omogućava instaliranje aplikacija nezavisnih 
proizvođača 

Događaji 

Analitika 
Detektori: pristup slici uživo, video detekcija pokreta, 
audio detekcija, dan/noć režim, detekcija udara, 
tamper alarm 
Hardver: mreža, temperatura  
Ulazni signal: digitalni ulaz, ručni okidač, virtualni ulazi 
Skladištenje: poremećaj, snimanje 
Sistem: sistem je spreman 
Vreme: ponavljanje, raspored 

Akcije 

Snimanje videa: SD kartica i skladišni prostor na mreži 
Slanje slika ili video klipova: FTP, SFTP, HTTP, 
HTTPS, mreža i slanje e-pošte 
Period pre i posle alarma za snimanje ili slanje videa ili 
slike  
Obaveštenje: email, HTTP, HTTPS, TCP i SNMP trap 
PTZ: PTZ preseti, patrolni režim 
Tekst preko slike, aktiviranje eksternog izlaza, dan/noć 
režim 

Ugrađeni alati za podešavanje i 
instalaciju 

Brojač piksela, daljiski zum (3x optički), daljninski 
fokus, automatska rotacija slike 

Kućište 
IP66/IP67-, NEMA 4X-, i IK10 kućište 
Polikarbonat i aluminijum 

Održivost Bez PVC-a 

Memorija 1024 MB RAM, 512 MB Flash 

Napajanje 
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 
Class 3 
Typical: 5.6 W, max 12.95 W 

Konektori RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 
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3.5 mm mic/line in 
I/O: 4-pin terminalni blok za 1 alarmni ulaz i 1 izlaz 

IC iluminacija 
Optimizovan IC energetski efikasan, visoko-kvalitetne 
850 nm IR LEDs 
Domet 40 m ili više u zavisnosti od scene 

Skladištenje 
Podrška za microSD/microSDHC/microSDXC kartice 
Podrška za enkripciju SD kartice 
Podrška za mrežno snimanje (NAS) 

Radna temperatura 
-40 °C do 60 °C
Vlažnost 10–100% RH

Skladištena temperatura -40 °C to 65 °C

Odobrenja 

EMC 
EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 
55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 
Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, 
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, 
KN35 
Bezbednost 
IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 
Zaštita okoline 
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 
60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 
60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 
Type 4X, NEMA TS-2-2003 v02.06 
Ostalo 
IEC 6247 1 

Težina Max 1 kg 

Dimenzije Ø132 x 260 mm 

Garantni period Proizvođačka garancija od min 3 godinе 

Прилог број 6

Агенција за безбедност саобраћаја / Конкурсна документација за ЈН 90/18 / Страна 26 од 38



Full HD мрежна доме дан/ноћ камера 

Tip kamere 

Kamera za širokopojasno nadgledanje 

Kućište kamere Namenjeno spoljnoj upotrebi tip- dome 

Senzor 1/3" RGB CMOS sa progresivnim skeniranjem 

Objektiv 

3.0–10.5 mm, F1.2 
Horizontalni ugao min 92˚–34˚ 
Vertikalni ugao min 50˚–20˚ 
Varifokal, daljinski fokus i zum, P-Iris, IC korigovan 

Dan/noć Automaski mehanički dan/noć filter 

Minimalno osvetljenje (50 IRE) 

HDTV 1080p 25/30 fps sa Forensic WDR-om i 
Lightfinder-om: 
Kolor: 0.16 lux, pri 50 IRE F1.4; C/B: 0.03 lux, pri 50 
IRE F1.4 
HDTV 1080p 50/60 fps sa Lightfinder-om: 
Kolor: 0.32 lux, pri 50 IRE F1.4; C/B: 0.06 lux, pri 50 
IRE F1.4 
0 lux sa uključenim IC iluminatorom 

Brzina zatvarača 1/66500 s do 1 s 

Podešavanje ugla Pan ±180°, tilt -35 do +75°, rotacija ±95° 

Video kompresija 
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main i High
profili
Motion JPEG

Rezolucija 1920x1080 to 160x90 

FPS 

HDTV 1080p (1920x1080) sa WDR-om: Do 25/30 FPS 
(50/60 HZ) u svim rezolucijama 
HDTV 1080p (1920x1080) bez WDR-a: Do 50/60 FPS 
(50/60 HZ) u svim rezolucijama 

Video strimovi 

Višestruki, individualno konfigurabilni strimovi u H.264 
i Motion JPEG 
Zipstream tehnologija  (ili odgovarajući) u H.264 
Kontrolabilni FPS i rezolucija 
VBR/MBR H.264 

Multi-view strimovi Do 2 individualno kropovana dela slike 

Podešavanje slike 

Zasićenost, kontrast, osvetljenje, oštrina. WDR-
forensic capture: do 120 dB u zavisnosti od scene, 
balans bele boje, režimi ekspozicije, zone ekspozicije, 
kompresija. Orijentacija: auto, 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° 
uključujući i koridor format. Prikaz teksta ili slike preko 
videa, maske privatnosti 

Pan/tilt/zum Digitalni PTZ 

Bezbednost 

Zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS 
enkripcija, IEEE 802.1 Xa kontrola pristupa mreži, 
digest autentifikacija, korisnički pristupni dnevnik, 
centralizovano upravljanje sertifikatima 
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Podržani protokoli 

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 
DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM, 
SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, 
RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP , RTCP, ICMP , 
DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP 

API 
Otvoreni API za integraciju softvera 
ONVIF® Profil S i ONVIF® Profil G, specifikacija na 
onvif.org 

Analitika 

Uključena: video detekcija pokreta, tampering alarm 
Podržana: Motion Guard, Fence Guard, Loitering 
Guard, Perimeter Defender, Digital Autotracking, 
People Counter, Tailgating Detector, Direction 
Detector, Occupancy Estimator, Random Inspection, 
Queue Monitor 
Podrška za Camera Application Platformu koja  
omogućava instaliranje aplikacija nezavisnih 
proizvođača 

Događaji Analitika, virtuelni inputi kroz API, edge storage 

Akcije 

Snimanje videa: SD kartica i skladišni prostor na mreži 
Slanje slika ili video klipova: FTP, SFTP, HTTP, 
HTTPS, mreža i slanje e-pošte 
Period pre i posle alarma za snimanje ili slanje videa ili 
slike  
Obaveštenja: email, HTTP, HTTPS, TCP i SNMP trap 
Tekst preko slike 

Ugrađeni alati za podešavanje i 
instalaciju 

Brojač piksela, daljiski zum, daljninski fokus, 
optimizovan IC iluminator 

Kućište 
IP66- i NEMA 4X, IK10 kućište otporno na udarce, 
tvrda obložena kupola i dehumidirajuća membrana 
Enkapsulirana elektronike i šrafovi 

Montaža 
Montažna konzola sa otvorima za spojne kutije i za 
montažu na zid ili plafon 
¼ "-20 UNC stativ navoj za stativ 

Održivost Bez PVC-a 

Memorija 512 MB RAM, 256 MB Flash 

Napajanje 
Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 
Class 3, 
max 10.8 W, typical 7.3 W 

Konektori RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 

IC iluminacija 

Optimizovan IC energetski efikasan, visoko-kvalitetne 
850 nm IR LED diode sa podesivim intenzitetom 
iluminacije 
Domet 30 m ili više u zavisnosti od scene 

Skladištenje 
Podrška za microSD/microSDHC/microSDXC kartice 
Podrška za enkripciju SD kartice 
Podrška za mrežno snimanje (NAS) 

Radna temperatura 
-40 °C do 50 °C
Vlažnost 10–100% RH

Прилог број 7

Агенција за безбедност саобраћаја / Конкурсна документација за ЈН 90/18 / Страна 28 од 38



Skladištena temperatura -40 °C to 65 °C

Odobrenja 

EMC 
EN 55022 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 
55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC Part 15 
Subpart B Class A and B, ICES-003 Class B, VCCI 
Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 
Class B, KN24 
Bezbednost 
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 
6247 1 
Zaštita okoline 
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14 IEC 
60068-2-6 (vibration), IEC 60068-2-27 (shock), IEC 
60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, 
NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10 

Težina Max 800 g 

Dimenzije 
Visina: 104 mm 
Ø149 

Garantni period Proizvođačka garancija od min 3 godinе 
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Лиценце за софтвер – техничке карактеристике софтвера 

Tip VMS 
Otvorena platforma, sa podrškom  za 
integraciju rešenja drugih proizvođača 

Broj servera Neograničen 

Podrška za centralizovano 
upravljanje 

DA 

Broj klijenata Neograničen 

Podržani broj modela kamera Preko 6000 

Podrška za ONVIF i PSIA DA 

Podržane kompresije 

MJPEG, H.263, MPEG-4 Pt. 2 Simple Profile 
and 
Advanced Simple Profile, H.264/MPEG-4 AVC, 
and MxPEG 

Podrška za H265 DA 

Detekcija pokreta DA 

Maskiranje slike DA 

Podrška za snimanje na kartice - 
Edge storage 

DA 

Upravljanje alarmnim 
situacijama 

DA 

Višeslojne mape DA 

Microsoft active directory DA 

Metadata podaci DA 

Odvojen server za mobilnu 
aplikaciju i pristup putem internet 
pretraživača 

DA 

Izvoz snimljenog video 
materijala  

DA 

Zaštita od ponovnog izvoza 
snimljenog video materijala  

DA 

Zaključavanje snimaka od 
brisanja (evidence lock) 

DA 

Enkripcija i zaštita šifrom 
snimljenog materijala 

DA 

MODUL ZA PREPOZNAVANJE TABLICA 

Integrisano rešenje u VMS DA 

Broj podržanih tablica 

100 zemalja Potrebno je da isporučilac 
obezbedi licence za najmanje 10 zemalja po 
izboru naručioca i mogućnošću promene na 
određeni vremenski interval liste zemalja za 
koje postoji mogućnost prepoznavanja tablica. 

Liste tablica (pozitivne, 
negativne, ukradena vozila...) 

DA 

Kreiranje pravila no osnovu 
detekcije tablice 

DA 
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Апликативни сервер за систем видео надзора 

Veličina kućišta Max 2U bay, 19” rackmount 

Procesor 
2x Intel Xeon Silver 4110 8C 2.10 GHz ili 

odgovarajuće  

RAM meorija 
Min 2x16GB DIMM (DDR4) 2666 R ECC 

Proširivo do  min 3072GB 

SSD Dual microSD 64GB Enterprise 

HDD 
Min 4x HD SAS 12G 4TB 7.2K HOT PL 3.5' 

BC, opciono proširivo min 12 diskova 

Dodatne opcije 
Mogućnost interne ugradnje DVD ili Tape 

drive-a 

ventilatori 3x2 hot plug ventilatori redundanti 

RAID Levels 0, 1, 5, 6,10(0+1), 50, 60 

Mrežne kartice 1GbE x 4, opciono 4x10Gbit/s (SFP+) 

NAPAJANJE Min 800W platinum hot plug – dva napajanja 

DIEMNZIJE Max 483 mm x 770mm x 87 mm 

Masa Do 25kg 

Operativni sitem 
WINSVR 2016 STD 16Core OEM ili 

odgovarajući 

Audio/ microphone DA 

Displaj izlazi 2xVGA 

Svetlosna signalizacija za rad diskova DA 

Garantni period 

Proizvođačka garancija od min 5 godina 
proverljiva na sajtu proizvođača. Uz ponudu 
dostaviti izjavu ponuđača overenu potpisom 

odgovornog lica i pečatom gde se navodi web 
adresa proizvođača gde je moguće proveriti 

trajanje garancije uređaja 
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Stоrаgе за архивирање видео материјала 

Veličina kućišta Max 2U, 19” rackmount 

Procesor Intel Xeon Silver 4112 4C 2.60 GHz ili odgovarajuće 

RAM meorija 
Min 2x16GB DIMM (DDR4) 2666 R ECC 

Proširivo do  min 3072GB 

SSD Dual microSD 64GB Enterprise 

HDD 
Min 6x HD SAS 12G 4TB 7.2K HOT PL 3.5' BC 

opciono proširivo min 12 diskova 

Dodatne opcije Mogućnost interne ugradnje DVD ili Tape drive-a 

RAID Levels 0, 1, 5, 6,10(0+1), 50, 60 

ventilatori 3x2 hot plug ventilatori redundanti 

Mrežne kartice 
1GbE x 4, opciono 4x10Gbit/s (SFP+) 

NAPAJANJE Min 800W platinum hot plug – dva napajanja 

DIEMNZIJE Max 483 mm x 770mm x 87 mm 

Masa Do 25kg 

Operativni sitem WINSVR 2016 STD 16Core OEM ili odgovarajući 

Audio/ microphone DA 

Displaj izlazi 2xVGA 

Svetlosna signalizacija za rad 
diskova 

DA 

Garantni period 

Proizvođačka garancija od min 5 godina proverljiva 
na sajtu proizvođača. Uz ponudu dostaviti izjavu 
ponuđača overenu potpisom odgovornog lica i 

pečatom gde se navodi web adresa proizvođača 
gde je moguće proveriti trajanje garancije uređaja 
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Клијентска радна станица за видео надзор са монитором 

Рaднa cтaницa cиcтeмa видeo нaдзoрa, ca нaвeдeним или одговарајућим техничким 
кaрaтeриcтикaмa : 

Operating sistem Windows 10 Pro 64 bit ili odgovarajući 

Matična ploča D3617 

čipset Intel® C246 

Procesor, sekundarni keš i 
frekvencija 

Intel® Core™ i5-8500 processor, 9 MB, 3.00 GHz, up to 
4.1 GHz ili odgovarajuće 

RAM memorija Isporučiti sa min 8GB (DDR4) ECC/non-ECC, 2666 
MHz  
Proširivo do min 64GB 

Serial ATA Min 8 x Serial ATA 

Funkcije kontrolera Serial ATA III (6 Gbit), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 

Optika 
DVD Super Multi ultra slim (tray), SATA 

Hard disk drive HDD1: SSD SATA III, min 128 GB, 2.5-inch 
HDD2: SATA III, 7,200 rpm, min 1,000 GB, 3.5-inch 

Drive bays Min 1 x 3.5-inch eksterni 
min 2 x 3.5-inch interni 
min 2 x 5.25-inch eksterni 

Slotovi za proširenja min 1 x PCI-Express 3.0 x4 (mech. x16) 
min 1 x PCI-Express 3.0 x16 
min 2 x PCI-Express 3.0 x1 

Priključci 1 x Audio: line-in 
1 x Audio: line-out 
1 x Front audio: za slušalice 
1 x Front audio: za mikrofon 
1 x interni zvučnici 
prednja strana: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (gen2), 1x 
USB 3.1 (gen2) Type C; 
Interno: 2x USB 2.0 + 1x USB A 3.1 (gen2) x USB 
zadnje strane: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen1); 1x USB 
3.1 (Gen2);  
2 x DisplayPort 
1 (optional) x Parallel (25pin with EPP and ECP) 
optional: via adapter card x VGA 
1 x Ethernet (RJ-45) 
1 (DVI-D) x DVI 
1 (optional) x eSATA 
2 x Mouse / Keyboard (PS/2) 

Grafika interna Intel® HD Graphics P630, Intel® HD Graphics 630, up to 
1,782 MB ili odgovarajuće 

Dodatna grafička karta NVIDIA® Quadro® P620 ili odgovarajuće, min 2 GB, 
PCIe x16, min 4x miniDP 

Audio kodek Realtek ALC671 ili odgovarajući 

LAN integrisan na ploči 10/100/1,000 MBit/s Intel® I219LM ili odgovarajući 
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Dimensions (W x D x H) Maks 180 x 304 x 375 mm 

Tastatura Latinična sa srpskim slovima, numerički deo odvojen, 
USB ili PS/2 istog proizvođača kao i radna stanica 

MIš Optički, USB ili PS/2 istog proizvođača kao i radna 
stanica 

Garanti period Proizvođačka garancija od min 5 godina proverljiva na 
sajtu proizvođača. Uz ponudu dostaviti izjavu ponuđača 
overenu potpisom odgovornog lica i pečatom gde se 
navodi web adresa proizvođača gde je moguće 
proveriti trajanje garancije uređaja  

Podržani sertifikati RoHS , WEEE, Microsoft Operating Systems (HCT / 
HCL entry / WHQL), EPEAT 

Monitor Min 23,8“ LED IPS 
Rezolucija 1,920 x 1,080 pixel 
Kontrast 1,000:1 
Osvetljaj max 250 cd/m2 
Tilt -5° / +22° 
Ugao gledanja v/h 178°/178° 
1xDP, 1xDVI, 1xD-SUB, 1x audio 
Zvučnici integrisani, snage 2x2W 
istog proizvođača kao i radna stanica. 
Monitor isporučiti sa svim potrebnim kablovima za 
napajanje i vezu sa radnom stanicom 
Proizvođačka garancija od min 3 godine proverljiva na 
sajtu proizvođača. Uz ponudu dostaviti izjavu ponuđača 
overenu potpisom odgovornog lica i pečatom  gde se 
navodi web adresa proizvođača gde je moguće 
proveriti trajanje garancije uređaja 
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Мрежни управљив свич 

- L3 пoтпунo упpaвљив PoE + switch

- 24 x 10/100TX PoE+ ports

- 4 x 100/1000X SFP uplink/stacking ports.

- PoE буџет од минимум 375 W, минимална снага по 24 порта од 15,4W

- меморија: мин 512 MB DDR2 SDRAM

- - 128 MB flash меморије

- VLAN, aгpeгaциja линкова, ПОРТ мирроринг и пoдeшaвaњa

- мoнтaжa у peк

- Величина 1НU
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Мрежни уређај који врши зaштиту преноса података на транспортној мрежи

Firewall uredjaj 

firewall 

Aplikacija firewall-a (ugrađena ili Sandvine lista 
aplikacija) koja se primjenjuje na aplikaciju za 
dubinski paketni pregled (DPI) za granularnu 
kontrolu aplikacija i IM (ćaskanje, prenos datoteka, 
video zapis) 
Gatevej Application Laier (ALG) za FTP, SIP i H.323 
Proksi aplikacionog sloja za SMTP i HTTP 
Kontrola ograničenja protoka za aplikacije i IM / P2P 
Ograničenje sesije zaštitnog zida po korisniku 
Premošćavanje između LAN i VAN interfejsa 
Sprečavanje propuštanja podataka 
Dvosmerni motor sa jednim prolazom 
Maksimalna i garantovana kontrola protoka 
Višeslojni zaštitni zid sa statusnom inspekcijom 
Statički NAT (port forvarding), dvostruki NAT i 
podmrežni NAT 
Maskuerading (izlazni NAT) 
Proksi bazirana veb kontrola kategorizacijom 
sadržaja (Digital Arts) 
Korisničke veb kontrolne kategorije, kriterijumi 
usklađivanja i blokiranje ključnih reči po entitetu 
Sigurnost za IPv6 saobraćaj 

Maksimalni truput 700 Mbps 

LAN portovi 8 x 10/100/1000 Base-TX 

WAN portovi 
2x 10/100/1000 Base-TX 

 interfaces 1x USB 2.0, 1 x RJ-45 console, 1 x SDHC slot 

Maksimalna buka 
Do 36dBA 

Napajanje 90-260 V, 50-60 Hz, max. 23W

Dimensions (H x 
W x D) 

Max 220 x 210 x 45 mm 

Temperaturni 
opseg 0-50°C (operating), -20-60°C (storage)

licence 

Uz uređaj isporučiti jednogodišnje licence za 
Application Control, Web Control, IP Reputation i 
Malware Protection 
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УПС 

УПС са on line конверзијом, рек кућиште, сличан типу BORRI GALILEO RT UPS 3 kVA са 
минимално захтеваним техничким карактеристикама које се морају доказати са 
оригиналном произвођачевом спецификацијом: - Минимум 3000VA, односно минимум 
2700W – Могућност рада и у on line режиму и у eco режиму – Ефикасност у on line режиму 
са мреже 90%, са батерија 85% и у eko  режиму 96% - Температурни опсег рада od 0 do 40 
степени Целзијуса – Бука на 1m мања од 50dB - CE, IEC/EN 62040-1, -2;  - Димензије не 
веће од 440x600x88 и тежина не већа од 26,5kg, са батеријама унутар уређаја – Даљински 
прекидач за хитна искључења EPO - USB, RS232 и софтвер за контролу УПС,  - Предњи 
панел мора имати LCD и LED са тастерима за функције – Улазни напон од 195 do 260Vac 
– THDi на улазу мања од od 3%, PF je 0,99 – Батерије унутар УПС, интерне, без посебног
одржавања, аутономија  15 минута на 50% оптерећења односно 6 минута на 100%
оптерећења – монофазни улаз/монофазни излаз, 50Hz – стабилност излазног напона
статичка +-1%, динамичка (20% - 100% - 20% оптерећења) +-8%,  - Могућности за
преоптерећење 105% континуално, 106-120% у трајању од 30 sec, 121% до 150% у
трајању 10sec, преко 150% трансфер на бајпас – Излазна дисторзија напона је мања од
3% за линеарне терете, а за нелинеарне мања од 7%, у складу са IEC EN 62040-3
Гарантни рок минимум 2 године.
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Каблови и инсталациони материјал 

• Инcтaлaциoни бeзхaлoгeни кабл SFTP Cat6 (LS0H), кочичина 750м

• RJ45 Moдул кaтeгopиje 6 SFTP, кoличинa 15 kom

• Patch кабл RJ45 Cat.6 F/FTP, PVC, дужинe 1 m, кoличинa 30 kom

• Patch кабл сa 2xRJ45 кoнeктopa, kat.6, дужинe 2m, кoличинa 10 kom

• Пatch пaнeл, 19'' виcинe 1 HU, oпpeмљeн 15 x RJ45 cat 6, oбeзбeђeнo узeмљeњe
свaкоr кoнeктopa, кoличинa 1kom
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