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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 

добара – Опрема за видео надзор за потребе Дирекције за националне референтне 
лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.5/17. 
 
Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне документације за 
јавну набавку мале вредности добара – Опрема за видео надзор за потребе Дирекције за 
националне референтне лабораторије из Београда, ЈН бр. 1.1.5/17. 
 
Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 
 

 

 

1. - Поглавље III, страна 4  

 
 

УМЕСТО 

 
 

 
1. Камера Тип 1 

 
Minimalni zahtevi: 



HDCVI 2.1 MP bullet IR True D/N kamera sa motorizovanim auto-fokus objektivom; 1/2.7” ili 1/3” CMOS; 
Rezolucija 1920×1080@25fps ili veća; 7~22 mm objektiv, motorizovani zum, automatski fokus; Podesivi 
vidni ugao minimalno: 40°~17°; Osetljivost 0.03Lux/F1.4(AGCuključ.), 0Lux(ICuključ.);  Odnos signal/šum 
>65dB; Smart IC LE diode dometa cca.60m; 120dB TrueWDR; 2D+3DDNR; OSD; HDCVI + kompozitni 
izlaz (dual); Prenos signala koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama od 500m; Sertifikovna IP67 zaštita ili 
viši stepen zaštite od spoljnih uticaja (prašine i vode); Radna temperatura -30°C~+60°C; Napajanje 
odgovarajuće snage i napona 12VDC (sa IC diodama uključenim); U kompletu sa nosačem za zidnu 
montažu, interni prolaz kabla; Opseg radne temperature -30°C ~ +60°C  Isporuka i ugradnja na prevezne 
kutije. 
 
 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

 
1. Камера Тип 1 

 
Minimalni zahtevi: 

 
HDCVI ili HDTVI ili HDAHD tehnologije 

 2.1 MP bullet IR True D/N kamera sa motorizovanim auto-fokus objektivom; 1/2.7” ili 1/3” CMOS; 
Rezolucija 1920×1080@25fps ili veća; 7~22 mm objektiv, motorizovani zum, automatski fokus; Podesivi 
vidni ugao minimalno: 40°~17°; Osetljivost 0.03Lux/F1.4(AGCuključ.), 0Lux(ICuključ.);  Odnos signal/šum 
>65dB; Smart IC LE diode dometa cca.60m; 120dB TrueWDR; 2D+3DDNR; OSD; Prenos signala 
koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama od 500m; Sertifikovna IP67 zaštita ili viši stepen zaštite od spoljnih 
uticaja (prašine i vode); Radna temperatura -30°C~+60°C; Napajanje odgovarajuće snage i napona 
12VDC (sa IC diodama uključenim); U kompletu sa nosačem za zidnu montažu, interni prolaz kabla; 
Opseg radne temperature -30°C ~ +60°C  Isporuka i ugradnja na prevezne kutije. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. - Поглавље III, страна 5 

 
 

УМЕСТО 

 
1. Камера Тип 2 

 
Minimalni zahtevi: 

HDCVI 4MP bullet IC TrueD/N WDR kamera; 1/2.7” ili 1/3” CMOS; Rezolucija 2560×1440@25fps ili 
1920×1080@25fps; 3.6mm F1.5 objektiv; Vidni ugao minimum 70° ili veći; Osetljivost 0.01Lux/F1.5, 
0Lux(ICuključ.); Odnos signal/šum >65dB; Smart IC LE diode dometa cca.40m; 120dB TrueWDR; 
2D+3DDNR; OSD; HDCVI + kompozitni izlaz (dual); Prenos signala koaksijalnim kablom 75Ω na 
dužinama od 500m;Sertifikovna IP67 zaštita ili viši stepen zaštite od spoljnih uticaja (prašine i vode); 
Metalno kućište; Radna temperatura -30°C~+60°C; Napajanje odgovarajuće snage i napona 12VDC (sa 
IC diodama uključenim); U kompletu sa nosačem za zidnu montažu, interni prolaz kabla;Opseg radne 
temperature -30°C ~ +60°C  Isporuka i ugradnja na prevezne kutije. 
 

 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

2. Камера Тип 2 

 
Minimalni zahtevi: 

 
HDCVI ili HDTVI ili HDAHD tehnologije 

4MP bullet IC TrueD/N WDR kamera; 1/2.7” ili 1/3” CMOS; Rezolucija 2560×1440@25fps ili 
1920×1080@25fps; 3.6mm F1.5 objektiv; Vidni ugao minimum 70° ili veći; Osetljivost 0.01Lux/F1.5, 
0Lux(ICuključ.); Odnos signal/šum >65dB; Smart IC LE diode dometa cca.40m; 120dB TrueWDR; 
2D+3DDNR; OSD; Prenos signala koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama od 500m;Sertifikovna IP67 
zaštita ili viši stepen zaštite od spoljnih uticaja (prašine i vode); Metalno kućište; Radna temperatura -
30°C~+60°C; Napajanje odgovarajuće snage i napona 12VDC (sa IC diodama uključenim); U kompletu sa 
nosačem za zidnu montažu, interni prolaz kabla;Opseg radne temperature -30°C ~ +60°C  Isporuka i 
ugradnja na prevezne kutije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. - Поглавље III, страна 5 

 
 

УМЕСТО 

 
1. Камера Тип 3 

 
Minimalni zahtevi: 

HDCVI 2 MP bullet IR TrueD/N kamera sa motorizovanim auto-fokus objektivom; 1/2.7”, 1/2.8” ili 1/3” 
CMOS; Rezolucija 1920×1080@25fps ili 1280×720@50fps; Motorizovani zum 2.7mm~12mm, vidni ugao 
95°~36°, F1.4; Automatski fokus; Automatski iris; Osetljivost 0.005Lux/F1.4(kolor), 0Lux(ICuključ.); Odnos 
signal/šum >65dB; Smart IC LE diode dometa 100m; WDR 120dB; 3DDNR; OSD; Preklopnik za izbor 
moda rada (HDCVI/standardni); Prenos signala koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama do300m; Alarmni 
ulaz/izlaz; HDCVI + kompozitni izlaz(dual); Sertifikovna IP67 zaštita ili viši stepen zaštite od spoljnih 
uticaja (prašine i vode); IK10; Opseg radne temperature -30°C~60°C;  Napajanje odgovarajuće snage i 
napona AC24V±25% / DC12V±25%, do 17W maks. sa uključenim IC diodama; U kompletu sa nosačem 
za zidnu montažu, interni prolaz kabla;  Isporuka i ugradnja na prevezne kutije. 
 
 

ТРЕБА ДА СТОЈИ: 

 

3. Камера Тип 3 

 
Minimalni zahtevi: 

HDCVI ili HDTVI ili HDAHD tehnologije 

2 MP bullet IR TrueD/N kamera sa motorizovanim auto-fokus objektivom; 1/2.7”, 1/2.8” ili 1/3” CMOS; 
Rezolucija 1920×1080@25fps ili 1280×720@50fps; Motorizovani zum 2.7mm~12mm, vidni ugao 95°~36°, 
F1.4; Automatski fokus; Automatski iris; Osetljivost 0.005Lux/F1.4(kolor), 0Lux(ICuključ.); Odnos 
signal/šum >65dB; Smart IC LE diode dometa 100m; WDR 120dB; 3DDNR; OSD; Prenos signala 
koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama do300m; Alarmni ulaz/izlaz; Sertifikovna IP67 zaštita ili viši stepen 
zaštite od spoljnih uticaja (prašine i vode); IK10; Opseg radne temperature -30°C~60°C;  Napajanje 
odgovarajuće snage i napona AC24V±25% / DC12V±25%, do 17W maks. sa uključenim IC diodama; U 
kompletu sa nosačem za zidnu montažu, interni prolaz kabla;  Isporuka i ugradnja na prevezne kutije. 
 
 

 

 

 

 

 



4. - Поглавље IV, страна 11 

 

 

ДОДАЈЕ СЕ: 

 
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке издата од 
МУП РС, у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС", бр. 
104/2013 и 42/2015). 

 
 
 

5. - Поглавље IV, страна 13 

ДОДАЈЕ СЕ: 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке издата од 
МУП РС, у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС", бр. 
104/2013 и 42/2015). 

 
Доказ: фотокопија важеће лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у 

рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издата 
од стране МУП РС. 

 
 

6. - Поглавље V, страна 17 

 
 

ДОДАЈЕ СЕ: 

8. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - фотокопија важеће лиценце за вршење послова 
монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника 
издата од стране МУП РС. 

 
 
 
 
У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


