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ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за јавну набавку добара – Надзорни и сигурносни
системи (ЈН број 32346/1-01-79) у поступку јавне набавке мале вредности
У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15, 68/15) овим путем Вас обавештавамо о постављеним питањима и одговорима у
предметном поступку:
Питање - Poštovani,
u Javnoj nabavci male vrednosti, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 32346/1-01-79, u tabeli na strani 25/39 stoji
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА, gde su taksativno nabrojana dokumenta koja treba priložiti.
Međutim, na strani strani 28/39 je ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, u
kojoj stoji da zastupnik ponuđača "под пуном кривичном и материјалном одговорношћу" potvrđuje da
"испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);"
Pitanje: Da li je dovoljno popuniti i potpisati Izjavu ili je neophodno i obezbediti tražena dokumenta?
Одговор – Као што је на страни 21 конкурсне документације наведено испуњеност обавезних
тражених услова може се доказати Изјавом (страна 28 конкурсне документације), којом понуђач под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне тражене услове за
учешће у поступку јавне набавке.
Питање:
1. Nabavkom se ne traži kamera predviđena za video nadzor, već se traži isporuka i postavljanje
mobilne kamere/fotoaparata koji se koristi u lovačke i izviđačke svrhe, a u tehničkoj specifikaciji je
predviđena montaža kamere napolju na stub, da li je to tačno? Kako kamera nije predviđena za
stacionarnu montažu napolju i nema odgovarajuću IP zaštitu (da bi neki elektronski uređaj mogao da
konstantno funkcioniše u spoljnim uslovima, minimalna IP zaštita je IP55, a kamera poseduje IP54
zaštitu), kakvo tačno dodatno kućište je potrebno obezbediti za zaštitu kamere? Da li kućište treba da
bude sertifikovano, odnosno koji nivo IP zaštite treba da ispuni? Dali ste referentni model kamere, koji je
referentni model zaštitnog kućišta?
2. Naveli ste da kamera treba da poseduje glavni i perimetarski pasivni infracrveni senzor (PIR).
Međutim, ukoliko se kamera postavi u zaštitno kućište, ti senzori gube funkciju i smisao, jer IC zračenje
toplih tela (ljudi i životinja) ne prolazi kroz staklenu ili plastičnu prepreku i senzori neće moći detektovati
to zračenje. Molim Vas da detaljnije objasnite kako je predviđeno funkcionisanje PIR senzora ako se
kamera postavi u dodatno zaštitno kućište?
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3. Data kamera poseduje infracrveni flash (reflektor, blic). Ako se kamera postavi iza zaštitnog stakla ili
plastike, u noćnim uslovima kada se upali IC reflektor/blic, neminovno je da se pojavi odsjaj od zaštitnog
stakla ili prozirne plastike koji će vrlo negativno uticati na kvalitet slike, odnosno slika će biti
neupotrebljiva. Kako je tačno zamišljeno da se reši ovaj tehnički problem, odnosno kakvo tačno kućište
treba da izgleda i kakve karakteristike da ima kako bi se eliminisali navedeni efekti?
4. Da li postoji projektna dokumentacija u vezi sa predviđenim nadzornim i sigurnostnim sistemom, koja je
obavezni deo konkursne dokumentacije, a po Članu 70., prvi stav, Zakona o javnim nabavkama? Ako postoji,
molim Vas da nam je učinite dostupnom, jer u tehničkom opisu projekta moraju postojati podaci koji bliže
opisuju predviđeno tehničko rešenje koje nam je nejasno iz razloga koji su navedeni u prethodnim pitanjima.
Одговор:
1. Монтажа камере се врши на стуб са положајем за снимање, приближно у вертикалној равни са
окренутом камером на доле. Из тог разлога је једноставно предвидети заштитну кутију која би
наведену фото клопку (камеру) штитила од директног квашења и других мете – услова. Значи, камера
би била заштићена са горње и бочних страна, а предња тј. доња страна би била слободна. Из горе
наведеног разлога је заштита IP54 коју поседује сама камера довољна за потребне услове монтаже.
2. Самим начином монтаже и заштитним кућиштем (наведеним у одговору 1.) утицај предњег застора
се елиминише јер није ни предвиђен на наведеном кућишту (утицај IC рефлектора и PIR сензора).
3. Поседује IC рефлектор, опис кућишта је дат у претходним одговорима.
4. Не постоји пројектна документација, већ ће по обављеном послу понуђач бити у обавези да достави
и пројектат изведеног стања. У складу са тим, извршена је измена конкурсне документације.

Члан комисије
Стевановић Жарко
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