
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2014-29 

Дана: 07.10.2014. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за 

јавну набавку добра – уређаји за ласерско мерење брзине кретања, удаљености возила и снимање 

саобраћајних прекршаја и покретна камера врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

1. У делу конкурсне документације, за јавну набавку  добра – уређаји за ласерско мерење 

брзине кретања, удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера, III 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈА, Партија 1. на страни 5-7, 

 

Мења се и гласи: 

Br. Tražene karakteristike laserskog merila brzine Vrednost Ponuđeno 

1 Opseg merenja brzine od 8km/h do 320 km/h ili više   

2 Klasa tačnosti merila ±3km/h za brzine do 100 km/h,    

±3% za brzine veće od 100 km/h   

3 
Opseg merne udaljenosti u standardnom režimu 

rada od 15m do 1000m ili više   

4 Digitalna kamera u boji     

5 LCD ekran  minimalno 2.5''   

6 GPS prijemnik     

7 Manuelni i automatski režim rada     

8 
Pohranjivanje zapisa o prekršaju na SD 

memorijsku karticu ili internu memoriju uređaja 32 Gb ili više   

9 

Memorija koja se koristi za pohranjivanje zapisa o 

prekršaju mora da bude autorizovana od strane 

uređaja te da se sadržaj ne možebrisati ili prenositi 

osim odgovarajućim softverom koji se isporučuje 

uz uređaj     

10 

Registrovanje sledećih podataka o merenju:                      

- identifikacioni broj uređaja,                                                   

- identifikacioni broj prekršaja,                                                 

- datum i vreme prekršaja,                                                            

-GPS koordinate prekršaja,                                                            

-izmerena brzina kretanja vozila,                                                    

- izmerena udaljenost merenog vozila,                                

-ograničenje brzine na lokaciji merenja,                                        

-ime ili šifra rukovaoca 

    

11 Autonomija rada baterije minimalno 12h neprekidnog rada   

12 Rezervna baterija minimalno 12h neprekidnog rada   



13 
Pribir: prenosni kofer od tvrde plastike, tronožac, 

pripadajući kablovi i punjači     

14 
Obuka korisnika za rad i konfigurisanje uređaja na 

lokaciji korisnika uz izdavanje sertifikata o 

osposobljenosti polaznika za rukovanje uređajem     

        

        

Merila je neophodno isporučiti overena sa državnim žigom od strane Direkcije za mere i dragocene metale. 

Rok isporuke uređaja maksimalno 45 kalendarskih dana 

U slučaju kvara uređaja neophodno je obezbediti zamenski uređaj. 

Garantni rok: minimalno 24 meseca 

  Уређај мора да има заштићен log file од брисања корисника из којег се јасно види да није дошло до 

злоупотребе уређаја односно неовлашћеног брисања записа. 

Одржавање ван гарантног рока у трајању од 5 година, време у којем је обавезно извршити сервис или 

дати заменски уредјај у року 72 часа. 

Кориснички софтвер, упутство за употребу и техничка документација морају бити на српском језику. 

Предметни уређаји морају да задовољавају све услове предвиђене правилником о метеролошким 

захтевима за мерила брзине возила у саобраћају Сл.гласник РС бр.72/2013 и Закон о метерологији 

Сл.гласник бр.30/2010. 

 Приликом испоруке уређаја изабрани понуђач се обавезује да изврши обуку за рад на уређају, 

за најмање 5 (пет) корисника уређаја, представника Министарства унутрашњих послова, у 

минималном трајању од 4 часа. 

 
2. У делу конкурсне документације, за јавну набавку  добра – уређаји за ласерско мерење брзине 

кретања, удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера,  

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, тачка 9.2 на страни 20 

 

Уместо 

Партија 1. 

Максимални рок испоруке је 7 календарских дана од дана закључења уговора. Понуђач је 

дужан да у понуди назначи понуђени рок испоруке. Понуђен рок неће бити пондерисан.  

Место испоруке је на адресу наручиоца: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12. 

 
Треба да стоји 

 

Партија 1. 

Максимални рок испоруке је 45 календарских дана од дана закључења уговора. Понуђач је 

дужан да у понуди назначи понуђени рок испоруке. Понуђен рок неће бити пондерисан.  

Место испоруке је на адресу наручиоца: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12. 

 
3. У делу конкурсне документације, за јавну набавку  добра – уређаји за ласерско мерење брзине 

кретања, удаљености возила и снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера,  

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, на страни 28 

У табели треба да стоји: Рок испоруке (Максимални рок испоруке је 45 календарских дана 

од дана закључења уговора.) 
 

Ова измена чини саставни део конкурсне документације.  

 

       КОМИСИЈА 

                                          
                                                         Иван Нинчић, председник                  

                                                                  Александар Савковић, члан                                             

                                                                  Даница Пуц, члан                                               


