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ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење у вези конкурсне документације у отвореном поступку јавне 

набавке – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе, Бр. XI-13-404-174/2017 
 
 

   Наручилац је дана 30.08.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним 
појашњењем везано за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке - Набавка услуге 
ангажовања пољочуварске службе,  Бр. XI-13-404-174/2017, које гласи: 
 
„ У делу Упутство како се доказује испуњеност услова на страни 13 од 38 навели сте између осталог да 
понуђач треба да достави фотокопије родовника или фотокопије уговора о куповини или изнајмљивању 
паса као и правни доказ о власништву термовизијске камере а да нигде нисте навели услов. 
Молимо вас за исправку конкурсне документације.“ 
 
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 
 

1. Наручилац је у у делу III - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Зaкона и 
Упутство како се доказује испуњеност тих услова, табела Додатни услови, редни број 2. - Технички 
капацитет, навео да понуђач мора да поседује минимум 2 службена пса који морају имати положен 
испит социјализације БХ и испит у раду ИПО-1, као и  минимум једну термовизијску камеру следећих 
карактеристика: 
Објектив 30-100 мм са ручним зумом 
Дигитални зум  
видео излаз 
могућност меморисања слика и видео записа на којима је забележено време и датум снимања 
могућност батеријског напајања, са аутономијом рада већом од 4 сата 
детекција људи на даљинама до 2 000 м и возила на даљинама до 5 000 метара рад у свим временским 
условима (у опсегу од – 20 до + 60 степени Целзијуса) 
Степен заштите IP 67 (водоотпорна и отпорна на прашину),  
те за то тражи одговарајуће доказе који се налазе у колони „начин доказивања“ наведене табеле.  
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