
 
   Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

                Град Сомбор 

              Градска управа 

    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 Број:  404-28/2020-VIII 

 Дана: 24.03.2020. године 

       С о м б о р  

 

 

 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Наручилац Град Сомбор, доноси 

 

 
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

за јавну набавку број: 404-28/2020-VIII 

- Набавка добара – Набавка опреме за видео-надзор Града Сомбора - 
 

 

 
За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор. 

 

ПИТАЊA: 
1.      U obrascu strukture cene se u delu koji se odnosi na školske i predškolske ustanove 
se traži kamera sledećih karakteristika: 

1/3" 4MP progresivnog CMOS-a 
20fps@4M(2688×1520) &25/30fps@3M(2304×1296) 
Fiksni objektiv od 2,8 mm (opcija od 3,6 mm) 
H.264+ & H.264 dual-stream kodiranje 
DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC 
Višestruko mrežno praćenje: 
Veb pregledač, CMS(DSS/PSS) & DMSS 
Max IR LEDs dometa 30m 
Zaštita IP67, napajanje PoE   
  
Da li će Naručilac prihvatiti da ponuđač ponudi kameru koja ima fiksni objektiv od 4mm? 
  
  
2.      U dodatnim uslovim  u delu dokazivanja tehničkog kapaciteta potrebno je da 
ponuđač dostavi autorizaciju proizvođača za opremu koju nudi u ovoj javnoj nabavci. Da 
li će naručilac osim autorizacionog dokumenta proizvođača opreme prihvatiti i 
autorizacioni dokument od distrubutera opreme za teritoriju Republike Srbije? 
3.      U dodatnim uslovim  u delu dokazivanja kadrovskog kapaciteta potrebno je da 
ponuđač ima minimim 2 servisera obučena za rad sa ponuđenom opremom, što 
dokazuje dostavljanjem autorizacionog dokumenta proizvođača. Da li će naručilac osim 



autorizacionog dokumenta proizvođača opreme o obučenosti servisera prihvatiti i 
autorizacioni dokument od distrubutera opreme o obučenosti servisera za teritoriju 
Republike Srbije? 

 
  

 

 

ОДГОВОРИ: 

1. Наручилац ће прихватити камеру са фиксним објективом од 4 mm. 

2. Наручилац ће прихватити да понуђач достави ауторизациони документ дистрибутера опреме 

на територији Републике Србије. 

3. Наручилац ће прихватити да понуђач достави ауторизациони документ дистрибутера опреме 

о обучености сервисера на територији Републике Србије. 
 
 
 

 

                                                                                   Комисија за јавну набавку број 

                                                                                                       404-28/2020-VIII 


