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08/3 бр. 404-2-16/16-19 
19.08.2016. године 
 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези са припремом понуде у 
поступку јавне набавке мале вредности: камера за видео надзор за потребе Дирекције 
Републичког фонда за задравствено осигурање: 404-22-105/16-17. 

 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 

14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку јавне набавке камера за видео надзор за 
потребе Дирекције РФЗО обратило се Републичком фонду за здравствено осигурање захтевом 
за појашњењем у вези са припремањем понуде. Захтев број 08/3 404-2-16/16-16, од 18.08.2016.  
 
 Питања заинтересованог лица и одговор Комисије: 
  

Питањe 1: 
 „Који је тачан број постојећих камера AXIS који је потребно интегрисати у нови систем 
видео надзора на локацији“ 
Одговор:  
5 камера.  
 

Питањe 2: 
„Да ли је кабловска инсталација постављена до свих 18 камера које ће бити 

постављене? Да ли наручилац може да потврди исправност ових инсталација? 
Одговор:  
Да постављена је. Наручилац не може да потврди исправност инсталација, из ког разлога је 
Наручилац предвидео обавезу потенцијалних понуђача да пре подношења понуде изврше увид 
у постојећи систем видео надзора, о чему се сачињава записник (Образац 8, на 35/35 КД) 

 
Питање 3: 
„Да ли унутрашње камере уместо Day/night карактеристике могу имати само дневни 

режим рада, обзиром да ће се ове камере постављати на местима на којима већ постоји 
осветљење тако да Day/night карактеристика неће доћи до изражаја?“ 
Одговор:  
Не. Унутрашње камере морају имати карактеристике тражене Техничком спецификацијом. 
 

Питање 4: 
„Да ли је неопходно да софтвер видео надзора има моћност мрежног архивирања? 

Пошто је снимање видео материјала предвиђено на истом рачунару на којем ће се инсталирати 
и софтвер видео надзора и ова карактеристика неће имати утицаја.“ 
Одговор:  
Да неопходно је да софтвер видео надзора има моћност мрежног архивирања, како је тражено 
Техничком спецификацијом. 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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