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ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Број: ЈН 034/17-8 

Дана: 27.04.2017. 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, а по захтевима за додатним 

информацијама или појашњењеима конкурсне документације достављених од стране 

заинтересованих лица, заведеним под деловодним бр ЈН 034/17-6 од 25.04.2017. и ЈН 

034/17-7 од 27.04.2017. којим се траже додатна појашњења у вези са припремањем понуде 

по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и Интернет 

страници ЈП ''Војводинашуме'' дана 21.04.2017. год. за јавну набавку услуга: ''Одржавање 

система видео надзора и алармног система за 2017. год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')'' 
Комисија за спровођење поступка јавне набавке даје следеће: 

 

I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1. Питање: 

’’Молим Вас да у спецификацији за камере позиција 3 и позиција 5 избаците захтев 

фаворизујући CVI или додате и TVI’’ 

 

 Наручилац појашњава: 

Наручилац приликом дефинисања карактеристика резервних делова код којих се могу 

десити кварови и које ће бити потребно заменити није вршио фаворизацију, обзиром да на 

објектима на којима је инсталиран видeо надзор се користе HDCVI камере и tribrid 

дигитални видео снимач  kоји не подржава HDTVI протокол ( турбо HD технолигију ). 

 

2. Питање: 

''Молим Вас да у тексту који се односи на додатне услове у Прилогу 4а, додате и одређено 

време или избаците неодређено јер по ЗОР су сви видови ангажовања запослених ( 

одређено, неодређено, уговор о делу, уговор о повременом ангажовању)'' 

 

Наручилац појашњава: 

Омашком је изостављен  облик радног односа на одређено време, те ће се вршити измена 

Конкурсне документације у делу Прилога бр. 4а који се односи на  додатне услове за 

учешће јавне набавке и доказивање њихове испуњености. 

 

Измене конкурсне документације у делу Прилог бр.4а који се односи на додатне услове за 

учешће јавне набавке и доказивање њихове испуњености, објављене су на Порталу УЈН и 

Интернет страници наручиоца, као и обавештење о продужењу рока за достављање понуда. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

   Предраг Станковић, дипл.инж.шум. 

           ________________________ 


