
                        
    РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                         
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/9-18- 07 
     09.07.2018. године 
           Б е о г р а д 
      
 
 
                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 
124/2012,14/15 и 68/15)   достављамо  
 

 

ОДГОВОР 
на питања из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за набавку 

система видео надзора,  ЈН бр. 9/18 

 

 

                                                                                                              

Питања: 
1) Pitanje br.1: 

U tehničkim karakteristikama koje ste naveli na stranama 4 i 5 konkursne dokumentacije, a koje ste 
dali za stavke “Унутрашње камере”, “Спољашње камере за надзор периметра и фасаде” i 
“Спољашње камере за надзор улаза и колских прилаза” naveli ste da kamere treba da poseduju 
“Leve 4.1 High Tier”. Molim Vas za pojašnjenje šta znači pojam “Leve”. 
  
 

2) Pitanje  br. 2 (1-15): 
 
Šaljemo Vam pitanja, odnosno zahteve za dodatnim informacijama i pojašnjenjima za JNMV br 9/18. 
Molim Vas da u skladu sa članom 20 Zakona o javnim nabavkama potvrdite prijem emaila. 
 
Pitanje 1 
Na strani 4 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Унутрашње камере”. 
Tehničke karakteristike su tako napisane da samo jedan proizvođač kamera za video nadzor i to 
samo jedan model tog proizvođača može da ispuni tražene tehničke karakteristike. 
U pitanju je proizvođač  TVT i njegov model kamere TD-9322M2. 
Moje navode možete proveriti na linku http://en.tvt.net.cn/products/305.html u rubrici 
“Specification”. 
Vi ste bukvalno prepisali tehničku specifikaciju od reči do reči, čak se prilikom prepisivanje niste ni 
potrudili da proverite specifikaciju, već ste prepisali i pravopisne greške sa sajta. 
TVT je za kameru TD-9322M2 u opisu napravio grešku i napisao “Main   Profile @ Leve 4.1 High Tier”, 
umesto “Main   Profile @ Level 4.1 High Tier” što ste Vi samo prepisali i kao takvo objavili. 
Molim Vas da u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama „Načelo obezbeđivanja 
konkurencije“ po kojem ste duzni da u postupku javne nabavke omogućite što je moguće veću 
konkurenciju i po kojem se izričito zabranjuje naručiocu da ograničava konkurenciju korišćenjem 
diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma, promenite tehničku specifikaciju kako 
bi svi zainteresovani, potencijalni ponuđači imali ista prava u postupku javne nabavke i iste 
mogućnosti u podnošenju ponuda za predmetnu javnu nabavku. 
 
Pitanje 2 

http://en.tvt.net.cn/products/305.html


Na strani 5 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Спољашње камере за надзор периметра и 
фасаде”. 
Tehničke karakteristike su tako napisane da samo jedan proizvođač kamera za video nadzor i to 
samo jedan model tog proizvođača može da ispuni tražene tehničke karakteristike. 
U pitanju je proizvođač  TVT i njegov model kamere TD-9322M2. 
Moje navode možete proveriti na linku http://en.tvt.net.cn/products/305.html u rubrici 
“Specification”. 
Vi ste bukvalno prepisali tehničku specifikaciju od reči do reči, čak se prilikom prepisivanje niste ni 
potrudili da proverite specifikaciju, već ste prepisali i pravopisne greške sa sajta. 
TVT je za kameru TD-9322M2 u opisu napravio grešku i napisao “Main   Profile @ Leve 4.1 High Tier”, 
umesto “Main   Profile @ Level 4.1 High Tier” što ste Vi samo prepisali i kao takvo objavili. 
Molim Vas da u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama „Načelo obezbeđivanja 
konkurencije“ po kojem ste duzni da u postupku javne nabavke omogućite što je moguće veću 
konkurenciju i po kojem se izričito zabranjuje naručiocu da ograničava konkurenciju korišćenjem 
diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma, promenite tehničku specifikaciju kako 
bi svi zainteresovani, potencijalni ponuđači imali ista prava u postupku javne nabavke i iste 
mogućnosti u podnošenju ponuda za predmetnu javnu nabavku. 
 
Pitanje 3 
Na strani 5 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Спољашње камере за надзор улаза и 
колских прилаза”. 
Tehničke karakteristike su tako napisane da samo jedan proizvođač kamera za video nadzor i to 
samo jedan model tog proizvođača može da ispuni tražene tehničke karakteristike. 
U pitanju je proizvođač  TVT i njegov model kamere TD-9322M2. 
Moje navode možete proveriti na linku http://en.tvt.net.cn/products/305.html u rubrici 
“Specification”. 
Vi ste bukvalno prepisali tehničku specifikaciju od reči do reči, čak se prilikom prepisivanje niste ni 
potrudili da proverite specifikaciju, već ste prepisali i pravopisne greške sa sajta. 
TVT je za kameru TD-9322M2 u opisu napravio grešku i napisao “Main   Profile @ Leve 4.1 High Tier”, 
umesto “Main   Profile @ Level 4.1 High Tier” što ste Vi samo prepisali i kao takvo objavili. 
Molim Vas da u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama „Načelo obezbeđivanja 
konkurencije“ po kojem ste duzni da u postupku javne nabavke omogućite što je moguće veću 
konkurenciju i po kojem se izričito zabranjuje naručiocu da ograničava konkurenciju korišćenjem 
diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma, promenite tehničku specifikaciju kako 
bi svi zainteresovani, potencijalni ponuđači imali ista prava u postupku javne nabavke i iste 
mogućnosti u podnošenju ponuda za predmetnu javnu nabavku. 
 
Pitanje 4 
Na strani 6 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Спољашње покретне намењене 
панорамском снимању околине”. 
Tehničke karakteristike su tako napisane da samo jedan proizvođač kamera za video nadzor i to 
samo jedan model tog proizvođača može da ispuni tražene tehničke karakteristike. 
U pitanju je proizvođač  TVT i njegov model kamere TD-9632E2. 
Moje navode možete proveriti na linku http://en.tvt.net.cn/products/401.html u rubrici 
“Specification”. 
Molim Vas da u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama „Načelo obezbeđivanja 
konkurencije“ po kojem ste duzni da u postupku javne nabavke omogućite što je moguće veću 
konkurenciju i po kojem se izričito zabranjuje naručiocu da ograničava konkurenciju korišćenjem 
diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma, promenite tehničku specifikaciju kako 
bi svi zainteresovani, potencijalni ponuđači imali ista prava u postupku javne nabavke i iste 
mogućnosti u podnošenju ponuda za predmetnu javnu nabavku. 
 

http://en.tvt.net.cn/products/305.html
http://en.tvt.net.cn/products/305.html
http://en.tvt.net.cn/products/401.html


Pitanje 5 
Na strani 7 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Спољашње фиксне камере за панорамски 
надзор”. 
Tehničke karakteristike su tako napisane da samo jedan proizvođač kamera za video nadzor i to 
samo jedan model tog proizvođača može da ispuni tražene tehničke karakteristike. 
U pitanju je proizvođač  TVT i njegov model kamere TD9483E2. 
Moje navode možete proveriti na linku http://www.rak.co.rs/proizvod/bullet-ip-kamera-
td9483e2dazpeir3/  
Vi ste bukvalno prepisali tehničku specifikaciju od reči do reči, sa sajta firme koja je jedini ovlašćeni 
uvoznik za Republiku Srbiju i distributer proizvoda proizvođača TVT. 
Molim Vas da u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama „Načelo obezbeđivanja 
konkurencije“ po kojem ste duzni da u postupku javne nabavke omogućite što je moguće veću 
konkurenciju i po kojem se izričito zabranjuje naručiocu da ograničava konkurenciju korišćenjem 
diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma, promenite tehničku specifikaciju kako 
bi svi zainteresovani, potencijalni ponuđači imali ista prava u postupku javne nabavke i iste 
mogućnosti u podnošenju ponuda za predmetnu javnu nabavku. 
 
Pitanje 6 
Na strani 7 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Спољашње фиксне антивандал доме 
камере” 
Tehničke karakteristike su tako napisane da samo jedan proizvođač kamera za video nadzor i to 
samo jedan model tog proizvođača može da ispuni tražene tehničke karakteristike. 
U pitanju je proizvođač  TVT i njegov model kamere TD-9583E2. 
Moje navode možete proveriti na linku http://www.rak.co.rs/proizvod/kupolna-ip-kamera-
td9583e2dazpeir3/  
Vi ste bukvalno prepisali tehničku specifikaciju od reči do reči, sa sajta firme koja je jedini ovlašćeni 
uvoznik za Republiku Srbiju i distributer proizvoda proizvođača TVT. 
Molim Vas da u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama „Načelo obezbeđivanja 
konkurencije“ po kojem ste duzni da u postupku javne nabavke omogućite što je moguće veću 
konkurenciju i po kojem se izričito zabranjuje naručiocu da ograničava konkurenciju korišćenjem 
diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma, promenite tehničku specifikaciju kako 
bi svi zainteresovani, potencijalni ponuđači imali ista prava u postupku javne nabavke i iste 
mogućnosti u podnošenju ponuda za predmetnu javnu nabavku. 
 
Pitanje 7 
Na strani 7 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Варифокално сочиво (оптика) за камере”. 
Naveli ste da tražite objektiv sa otvorom 1/3”, a BOX kamere koje ste specificirali i čije ste tehničke 
karakteristike naveli pod opisom ““Унутрашње камере”, “Спољашње камере за надзор 
периметра и фасаде” i “Спољашње камере за надзор улаза и колских прилаза” imaju CMOS 
sensor veće veličine tj.  1/2.8”, što će prilikom korišćenja objektiva na pomenutim kamerama 
prouzrokovati da se ugao gledanja kamere smanji, jer ne može da se upotrebi puna veličina CMOS 
senzora na kameri. 
Molim Vas za pojašnjenje zašto tražite objektiv sa otvorom 1/3” za postavljanje na kamere sa 
senzorom veće veličine od 1/2.8”. 
 
Pitanje 8 
Na strani 4 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Унутрашње камере”. 
Tehničke karakteristike pripadaju modelu kamere TD-9322M2, proizvođača TVT. 
Kako je u pitanju BOX kamera, a niste predvideli unutrašnje nosače za BOX kamere, molim Vas za 
pojašnjenje kako će kamere biti montirane bez nosača. 

http://www.rak.co.rs/proizvod/bullet-ip-kamera-td9483e2dazpeir3/
http://www.rak.co.rs/proizvod/bullet-ip-kamera-td9483e2dazpeir3/
http://www.rak.co.rs/proizvod/kupolna-ip-kamera-td9583e2dazpeir3/
http://www.rak.co.rs/proizvod/kupolna-ip-kamera-td9583e2dazpeir3/


Ukoliko je u pitanju previd naručioca i potreban je nosač, molim Vas da izmenite konkursnu 
dokumentaciju, kako bi bilo moguće ponuditi neophodan nosač. 
Takođe Vas molim da produžite rok za predaju ponuda, kako bi potencijalni ponuđači imali dovoljno 
vremena da svoje ponude prilagode izmenama. 
 
Pitanje 9 
Na strani 5 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Спољашње камере за надзор периметра и 
фасаде”. 
Tehničke karakteristike pripadaju modelu kamere TD-9322M2, proizvođača TVT. 
Naveli ste da će se kamera koristiti kao “Спољашње камере за надзор периметра и фасаде”. 
Kako je u pitanju BOX kamera, a Vi u tehničkom opisu tražite samo “telo” kamere, molim Vas za 
pojašnjenje kako će kamere biti u upotrebi kao spoljašnje, a ne tražite i kućište za kameru za spoljne 
uslove rada. 
Ukoliko je u pitanju previd naručioca i potrebno je kućište za spoljne uslove rada kamere, molim Vas 
da izmenite konkursnu dokumentaciju, kako bi bilo moguće ponuditi neophodno kućište. 
Takođe Vas molim da produzite rok za predaju ponuda, kako bi potencijalni ponuđači imali dovoljno 
vremena da svoje ponude prilagode izmenama. 
 
Pitanje 10 
Na strani 5 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Спољашње камере за надзор улаза и 
колских прилаза”. 
Tehničke karakteristike pripadaju modelu kamere TD-9322M2, proizvođača TVT. 
Naveli ste da će se kamera koristiti kao “Спољашње камере за надзор улаза и колских прилаза”. 
Kako je u pitanju BOX kamera, a Vi u tehničkom opisu tražite samo “telo” kamere, molim Vas za 
pojašnjenje kako će kamere biti u upotrebi kao spoljašnje, a ne tražite i kućište za kameru za spoljne 
uslove rada. 
Ukoliko je u pitanju previd naručioca i potreban je kućište za kameru za spoljne uslove rada, molim 
Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju, kako bi bilo moguće ponuditi neophodno kućište. 
Takođe Vas molim da produzite rok za predaju ponuda, kako bi potencijalni ponuđači imali dovoljno 
vremena da svoje ponude prilagode izmenama. 
 
Pitanje 11 
Na strani 6 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Спољашње покретне намењене 
панорамском снимању околине”. 
Tehničke karakteristike pripadaju modelu kamere TD-9632E2, proizvođača TVT. 
Naveli ste da će se kamera koristiti kao “Спољашње покретне намењене панорамском снимању 
околине”. 
Kako je u pitanju PTZ kamera za spoljnu montažu, a Vi niste predvideli određene adaptivne nosače za 
montažu, molim Vas za pojašnjenje kako će kamere biti montirane bez nosača. 
Ukoliko je u pitanju previd naručioca i potreban je nosač, molim Vas da izmenite konkursnu 
dokumentaciju kako bi bilo moguće ponuditi neophodni nosač. 
Takođe Vas molim da produzite rok za predaju ponuda, kako bi potencijalni ponuđači imali dovoljno 
vremena da svoje ponude prilagode izmenama. 
 
Pitanje 12 
Na strani 6 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “Спољашње покретне намењене 
панорамском снимању околине”. 
Tehničke karakteristike pripadaju modelu kamere TD-9632E2, proizvođača TVT. 
Naveli ste da će se kamera koristiti kao “Спољашње покретне намењене панорамском снимању 
околине”. 



Kako je u pitanju PTZ kamera koja ne podržava PoE, već samo 24Vac eksterno napajanje, molim Vas 
za pojašnjenje kako će se ova kamera napajati. 
Ukoliko je u pitanju previd naručioca i neophodno je ponuditi i adekvatno napajanje za kameru, 
molim Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju kako bi bilo moguće ponuditi neophodno 
napajanje. 
Takođe Vas molim da produzite rok za predaju ponuda, kako bi potencijalni ponuđači imali dovoljno 
vremena da svoje ponude prilagode izmenama. 
 
Pitanje 13 
Na strani 8 konkursne dokumentacije u rubrici “2.1. Техничка спецификација за Систем видео 
надзора” ste naveli tehničke karakteristike za stavku “ЦМС Софтвер за видео надзор”. 
Tehničke karakteristike su tako napisane da samo jedan proizvođač kamera i opreme za video nadzor 
i to samo jedan određeni softver tog proizvođača može da ispuni tražene tehničke karakteristike. 
U pitanju je proizvođač  TVT i njegov model softvera NVMS-5000. 
Moje navode možete proveriti na linku http://en.tvt.net.cn/products/184.html 
Tehnička specifikacija je prepisana sa sajta od reči do reči. 
Molim Vas da u skladu sa članom 10 Zakona o javnim nabavkama „Načelo obezbeđivanja 
konkurencije“ po kojem ste duzni da u postupku javne nabavke omogućite što je moguće veću 
konkurenciju i po kojem se izričito zabranjuje naručiocu da ograničava konkurenciju korišćenjem 
diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma, promenite tehničku specifikaciju kako 
bi svi zainteresovani, potencijalni ponuđači imali ista prava u postupku javne nabavke i iste 
mogućnosti u podnošenju ponuda za predmetnu javnu nabavku 
 
Pitanje 14 
Na strani 8 konkursne dokumentacije ste naveli da “Опрема мора бити професионална”. 
Molim Vas za pojašnjenje šta znači profesionalna oprema? 
 
Pitanje 15 
Na stranama 4, 5, 6, 7 i 8 konkursne dokumentacije u okviru rubrike “2.1. Техничка спецификација 
за Систем видео надзора” u tabeli gde navodite “ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈА)” naveli ste rubriku “Редни број”. 
Međutim nijedno polje u rubrici “Редни број” niste popunili, te nijedan artikal iz rubrike “Опис” 
nema svoj redni broj, te nije jasno gde se završava opis, tj tehnička karakteristike jednog traženog 
artikla, a gde počinje opis, tj tehnička karakteristike drugog traženog artikla 
Molim Vas da izmenite konkursnu dokumentaciju i ispravite ovu grešku kako se potencijalni 
ponuđači ne bi zbunili priliko kreiranja svojih ponuda. 
 
 

3) Pitanje br.3 : 
Molio bih Vas za pomoć povodom stavke 15. Koja se tiče zaštite prava. Подносилац захтева за 
заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара. 
Da li je obavezna ova uplata kako bi se konkurisalo ili je uovo opciono ukoliko se želi provera? 
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Одговори: 

 

1) Одговор на питање бр. 1: 

У питању је штампарска грешка у конкурсној документаациј, уместо "Leve" 

треба да стоји "Level". Начињена грешка није од већег значаја за подношење 

понуда те се рок за подношење понуда не продужава. 

 

2) Одговор на питање бр. 2: 

Pitanje 1 

Дата спецификација у конкурсној документацији представља минимум 

захтеваних карактеристика за опрему. Поред модела који сте навели дајемо Вам 

пример још једаног модела са одговарајућим карактеристикама произвођача 

Hikvision  DS-2CD4024F-(A)(P)(W). 

Карактеристике доступне на интернет адреси : 

https://www.hikvision.com/UploadFile/image/2015080416352966522.pdf 

А могу се понудити и камере других произвођача који задовољавају минималне 

услове из техничке спецификације. 

У питању је штампарска грешка у конкурсној документаациј, уместо "Leve" 

треба да стоји "Level". Начињена грешка није од већег значаја за подношење 

понуда те се рок за подношење понуда не продужава. 

Pitanje 2 

Дата спецификација у конкурсној документацији представља минимум 

захтеваних карактеристика за опрему. Поред модела који сте навели дајемо Вам 

пример још једаног модела са одговарајућим карактеристикама произвођача 

Hikvision DS-2CD4024F-(A)(P)(W). 

Карактеристике доступне на интернет адреси : 

https://www.hikvision.com/UploadFile/image/2015080416352966522.pdf 

А могу се понудити и камере других произвођача који задовољавају минималне 

услове из техничке спецификације. 

У питању је штампарска грешка у конкурсној документаациј, уместо "Leve" 

треба да стоји "Level". Начињена грешка није од већег значаја за подношење 

понуда те се рок за подношење понуда не продужава. 

Pitanje 3 

Дата спецификација у конкурсној документацији представља минимум 

захтеваних карактеристика за опрему. Поред модела који сте навели дајемо Вам 

пример још једаног модела са одговарајућим карактеристикама произвођача 

Hikvision DS-2CD4024F-(A)(P)(W). 

Карактеристике доступне на интернет адреси : 

https://www.hikvision.com/UploadFile/image/2015080416352966522.pdf 

А могу се понудити и камере других произвођача који задовољавају минималне 

услове из техничке спецификације. 

https://www.hikvision.com/UploadFile/image/2015080416352966522.pdf
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У питању је штампарска грешка у конкурсној документаациј, уместо "Leve" 

треба да стоји "Level". Начињена грешка није од већег значаја за подношење 

понуда те се рок за подношење понуда не продужава. 

 Pitanje 4 

Дата спецификација представља минимум захтеваних карактеристика за опрему. 

Поред модела који сте навели дајемо Вам пример још једаног модела са 

одговарајућим карактеристикама произвођача Hikvision DS-2DE7320IW-AE. 

Карактеристике доступне на интернет адреси : 

https://www.hikvision.com/uploadfile/image/10567_EFTP03PTZDomeCamera3DS2DEser

ies7.DS2DE7XXXR7SeriesDS2DE7320IWAE160531.pdf 

А могу се понудити и камере других произвођача који задовољавају минималне 

услове из техницке спецификације. 

Pitanje 5 

Дата спецификација представља минимум захтеваних карактеристика за опрему. 

Поред модела који сте навели дајемо Вам пример још једаног модела са 

одговарајућим карактеристикама произвођача Hikvision DS-2CD4A85F-RMS. 

Карактеристике доступне на интернет адреси : 

https://www.hikvision.com/ueditor/net/upload/2017-05-31/0b3c3302-855a-4882-94b2-

94d4adc49d9e.pdf 

А могу се понудити и камере других произвођача који задовољавају минималне 

услове из техницке спецификације. 

Pitanje 6 

Дата спецификација представља минимум захтеваних карактеристика за опрему. 

Поред модела који сте навели дајемо Вам пример још једаног модела са 

одговарајућим карактеристикама произвођача Hikvision DS-2CD2785FWD-IZS. 

Карактеристике доступне на интернет адреси : 

https://www.hikvision.com/en/Products/Network-Camera/EasyIP-3.0/8MP/DS-

2CD2785FWD-IZS 

А могу се понудити и камере других произвођача који задовољавају минималне 

услове из техницке спецификације. 

Pitanje 7 

Захтеване карктеристике за Варифокално сочиво (Оптика) величине од 1/3" 

задовољавају захтеве Наручиоца за потребним углом снимања у комбинацији са 

сензором камере од 1/2.8"  без изобличења слике.  

Pitanje 8 

Претпоставка понуђача да техничке карактеристике припадају одређеном моделу 

није тачна, како је објашњено у одговору на питање под редним бројем 1.  

У  тексту конкурсне документације на страни 8 јасно је назначено да Понуђачи 

имају могућност обиласка локације на којој се инсталира опрема, и самим тиме 

стекну увид да се камере монтирају на постојеће унутрашње носаче, на којима су 

већ монтиране камере које се мењају, а коју подносиоц захтева за додатним 

информацијама и појашњењима још није искористио. 
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Pitanje 9 

Претпоставка понуђача да техничке карактеристике припадају одређеном моделу 

није тачна, како је објашњено у одговору на питање под редним бројем 2.  

У тексту конкурсне документације на страни 8 јасно је назначено да Понуђачи 

имају могућност обиласка локације на којој се инсталира опрема и самим тиме 

стекну увид да се камере монтирају у постојећа кућишта у којима су већ 

монтиране  камере које се мењају, а коју подносиоц захтева за додатним 

информацијама и појашњењима још није искористио.  

Pitanje 10 

Претпоставка понуђача да техничке карактеристике припадају одређеном моделу 

није тачна, како је објашњено у одговору на питање под редним бројем 3.  

У тексту конкурсне документације на страни 8 јасно је назначено да Понуђачи 

имају могућност обиласка локације на којој се инсталира опрема и самим тиме 

стекну увид да се камере монтирају у постојећа кућишта у којима су већ 

монтиране  камере које се мењају, а коју подносиоц захтева за додатним 

информацијама и појашњењима још није искористио.  

Pitanje 11 

Претпоставка понуђача да техничке карактеристике припадају одређеном моделу 

није тачна, како је објашњено у одговору на питање под редним бројем 4.  

У тексту конкурсне документације на страни 8 јасно је назначено да Понуђачи 

имају могућност обиласка локације на којој се инсталира опрема и самим тиме 

стекну увид да се камере монтирају на постојеће носаче на којима су већ 

монтиране камера које се мењају, а коју подносиоц захтева за додатним 

информацијама и појашњењима још није искористио.  

Pitanje 12 

Претпоставка понуђача да техничке карактеристике припадају одређеном моделу 

није тачна, како је објашњено у одговору на питање под редним бројем 4.  

У тексту конкурсне документације на страни 8 јасно је назначено да Понуђачи 

имају могућност обиласка локације на којој се инсталира опрема и самим тиме 

стекну увид да ће се камере напајати са постојећег напајања камера које се 

мењају, а коју подносиоц захтева за додатним информацијама и појашњењима 

још није искористио.  

Pitanje 13 

Понуђени софтвер мора да задовољи захтеве да лиценца за софтвер важи најмање 

5 година и да у том периоду буде обезбеђена бесплатна техничка подршка 

софтвера, а  може се према понуђеној опреми произвођача понудити 

компатибилни софтвер, у нашем примеру за камере произвођача Hikvision би то 

био одговрајући софтвер “IVMS“. 

Pitanje 14 

У конкурсној документацији је направљена грешка , уместо “Опрема мора бити 

професионална” треба да пише “Опрема мора бити професионално уграђена ( по 



свим стандардима које је произвођач прописао )”.  Начињена грешка није од 

већег значаја за подношење понуда те се рок за подношење понуда не продужује. 

Pitanje 15 

У конкурсној документације је направљена грешка и нису нумерисани редни 

бројеви. Пошто је техничка спецификација урађена у прецизно урађеној табели из 

које се јасно види где су описи за тражене артикле, као и где је почетак описа није 

потребна измена конкурсне документације.  

 

3) Одговор на питање бр. 3: 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.  

.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу  од 60.000,00 динара,  у поступкујавне набавке мале вредности 

Значи, уплата таксе од 60.000,00 динара на одређени рачун буџета Републике Србије, у 
поступкујавне набавке мале вредности, је потребна само у случају када понуђач уложи 
захтев за заштиту права  против одређене радње наручиоца у било ком делу поступка 
јавне набавке. 

 
 
                                                                                                            Комисија за јавну набавку 
 
 
 
Напомена: 
Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
 
Одговори  на питања и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне 
документације. 


