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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 4 у вези поступка јавне набавке мале вредности - Набавка услуге
осигурања опреме, Бр. XI-13-404-279/2017

Наручилац је дана 18.01.2018. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за јавну набавку –  Набавка услуге осигурања опреме, Бр. XI-13-404-279/2017, које
гласи:

1.  Молимо  за  детаљнију  и  прецизну  информацију  да  ли  се  нешто  од  опреме  под  редним бројем  2
Рачунарска опрема и редним бројем 6 Опрема за заштиту животне средине техничке спецификације
(страна 4/32КД) налази на отвореном простору. Уколико постоји таква опрема потребна нам је локација и
појединачне суме осигурања.
2. Молимо за детаљну и прецизну информацију да ли се нешто од опреме под редним бројем 7 Мерни и
конторлни уређаји и редним бројем 13 Остале некретнине и опрема техничке спецификације  (страна
4/32КД) налази на отвореном простору. Уколико постоји таква опрема потребне су нам тачне локације,
појединачне суме осигурања, да ли се та опрема налази у ограђеном простору и ако јесте која је висина
ограде, да ли постоји видео надзор или чуварска служба на локацији где се опрема налази на отвореном
простору. 

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама,  даје следећe одговорe:

1.  Опрема под редним бројем 2 Рачунарска опрема се не налази на отвореном простору.

Опрема под редним бројем 6 – Опрема за заштиту животне средине налази се на следећим локацијама: 
Мерна станица Цара Душана , контејнер с/н 904306 , налази се на почетку улице Цара Душана (око броја
2) на саобраћајном острву 15 м од семафора, вредност 1.140.780
Мерна  станица  Ватрогасни  дом,  контејнер  с/н  903347  ,  налази  се  у  кругу  Ватрогасног  дома  иза
ватрогасног торња у улици Жарка Зрењанина број  96,  вредност 4.417.875 за БТХ, генератор ваздуха
вредност 555.718,28
Мерна станица Војловица, контејнер с/н 903348 , налази се иза МЗ Војловица, на тргу XII  Војвођанских
бригаде бр. 5, вредност SO2 125.440,00, BTX 4.920.000
Мерна  станица  Старчево,  контејнер  с/н,  поред  пута  Панчевачке  улице  око  100м  од  стадиона  (смер
Панчево-Старчево) преко пута фарме ад Војводина /donacija

2. Опрема под редним бројем 7 Мерни и контролни уређаји
Уређаји за документовање соабраћајних прекршаја (стубови, камере и сл ) 
-  Камере за препознавање регистарске  таблице,  ул.  Војводе Радомира Путника бр.  27 -вредност по
отпису 613.340,16
-  Камере за препознавање регистарске  таблице, ул. Светог Саве бр. 3  -вредност по отпису 613.340,16
-  Уређај  за  документовање прекорачење брзине,  ул.  Стевана  Шупљикца бр.  20,  вредност  по  отпису
1.451.016
Уређај  за  документовање  прекорачење  брзине,  ул.  Стевана  Шупљикца  бр.  20,  вредност  по  отпису
1.451.016 
- Јединица за мерење брзине возила, ул.Светог Саве бр. 3 -вредност по отпису 324.224
- Стубови за камере, ул. Војводе Радомира Путника 27 , вредност по отпису 125.440
- Стубови за камере, ул. Светог Саве бр. 3 , вредност по отпису 125.440



- Напајања за камере ул. Војводе Радомира Путника 27 ,вредност по отпису 121.600
-  Напајања за камере ул.Светог Саве бр. 3, вредност по отпису 121.600
- Кућишта за јединицу за препознавање регистарске таблице ул. Војводе Радомира Путника 27, вредност
по отпису 71.680
- Кућишта за јединицу за препознавање регистарске таблице ул.Светог Саве бр. 3,вредност по отпису
71.680

Опрема под редним бројем 13:
Настрешнице за АТП, које се налазе на аутобуским стајалиштима 20 ком.- сума осигурања (вредност по
отпису, садашња) је 192.943,61 за једну настрешницу 
Настрешнице  за  АТП,  ком.30  -  сума  осигурања  (вредност  по  отпису,  садашња)  је  9.497,39  за  једну
настрешницу 
Бина – Дом омладине Панчево-ком 1-  сума осигурања (вредност по отпису, садашња) је 2.524.799,00
(налази се у дворишту Дома омладине Панчева, покривена је видео надзором као и чуварском службом
24 сата) 
Пуњач за електромобиле -Трг краља Петра I бр. 2-4  сума осигурања (вредност по отпису, садашња) је
2.181.125,19  (налази  се  испред  Градске  управе  града  Панчева,  покривен  је  видео  надзором  као  и
чуварском службом 24 сата) 
Настрешница са фото соларним панелима -  Трг краља Петра I бр. 2-4 сума осигурања (вредност по
отпису,  садашња)  3.160.182,54  (налази  се  испред  Градске  управе  града  Панчева,  покривен  је  видео
надзором као и чуварском службом 24 сата) 
Наведена опрема се налази на отвореном простору, који није ограђен. 
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