
Општинска управа Пожега 
Тело за централизоване јавне набавке 
број:404-1-4/2018  
Датум: 20.04.2018.. године  

                                                                                                  Јавна набавка број: 1.1.4/2018 
 
 
Предмет: Измена конкурсне документације јавне набавке Набавка рачунарске 
опреме, у складу са чланом 63. Закона о  јавним набавкама ("Службени гласник 
РС" бр. 124/12,14/15 и 68/15). 

 

Врши се измена конкурсне документације на странама 5 и 6 Конкурсне 

документације тако што се брише ставка 3.3. Квалитет.  

Измена је извршена и код ставке под бројем 3.5. Начин спровођења контроле 

квалитета и обезбеђивања гаранције. 

 
У складу са чланом 63. Став 5. Закона о јавним набавкама, Наручилац продужује рок за 

подношење понуда. Нови рок за подношење понуда је 30.04.2018. године до 10:00 часова. 

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Општинска управа Пожега, 

Југ Богданова бр. 15,  31210 Пожега, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку, – 1.1.4/18 

Набавка рачунарске опреме -НЕ ОТВАРАТИ” .  

 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације.  
 
 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке 

измењене стране конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део 

конкурсне документације. 
 

 

Комисија за јн бр.1.1.4/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Video kamera 

sa stativom i 

reflektorom 

Profesionalni kamkorder Canon XA20 ili ekvivalentan  

----------------------- 

Full HD 

HD video objektiv 

Širokougaoni objektiv 

Optički zum od 20x 

Stabilizacija - Inteligent IS 

Stabilizacija u toku pokreta 

Snimanje pri slabom osvetljenju 

DIGICDV4 

Wi-Fi daljinsko upravljanje i deljenje 

Kružni otvor blende sa 8 krilaca 

Snimanje u AVCHD formatu brzinom od 28 Mb/s 

Snimanje u MP4 formatu brzinom od 35 Mb/s 

Profesionalni zvuk 

Organic LED ekran osetljiv na dodir veličine 8,8 cm 

Dva otvora za SDXC karticu 

Trenutno automatsko fokusiranje 

--------------------------- 

Senzor HD CMOS Pro senzor tipa 1/2,84 

Broj piksela po senzoru: 3 megapiksela 

Minimalna osvetljenost: 0,1 luks 

Horizontalna rezolucija: 1.000 TV linija ili više  

Opseg zuma objektiva: 20x 

Žižna daljina objektiva: 26,8–576 mm 

Klackalice za zum na kućištu i dršci; 

Prsten za ručnu kontrolu zuma/fokusa na objektivu; 

Brzina zuma: Promenljiva 

Kontrola fokusa: prsten na objektivu, OLED ekran osetljiv na dodir ili 

AUTOMATSKI: Face Priority AF/Face Only AF/Instant AF/Medium AF/TV AF 

Opseg otvora blende: f1,8 – f8 

Prečnik filtera:58 mm 

Digitalni zum: 400x; 

Ekran za praćenje:Kapacitivni organski LED, Veličina 3,5", rotacija za 270 stepeni  

Elektronsko tražilo: 0,24" 

Audio ulaz: XLR ulazi sa fantomskim napajanjem od 48 V (2), ulazna priključnica 

za mikrofon od 3,5 mm 

Izlaz za slušalice: Stereo priključnica od 3,5 mm 

HDMI:HDMI mini priključak 

USB:Mini-B, USB 2.0 veza 

Dimenzije:max 115 x 85 x 190mm (kućište) 

Rad na baterije ili preko DC adaptera 

Odgovarajuća baterija i punjač za bateriju  

Težina (samo kamera) max 800 g 

--------------------------------------------- 

Stativ: Pro27M ili ekvivalentan (tripod, 60-190cm, glava sa ručicom) 

Reflektor za kameru: LED min 170 dioda, potenciometar, temperatura 

4500/3200K, 1100Lux (1m), navoj za stativ 

kom 1 

 
 
 
3.3. Предметна добра морају бити нова и у оригиналном паковању, половни и 
рефабриковани уређаји неће бити прихваћени. У супротном, Наручилац ће понуду 
одбити као неодговарајућу. 



 
 
3.4. Начин спровођења контроле квалитета и обезбеђивања гаранције   
У складу са одредбама документа из тачке 3. овог поглавља конкурсне документације, а 
гарантни рок мора бити најмање 24 месеца. 
 
3.5. Рок испоруке добара 
Рок испоруке не сме бити дужи од 45 дана. 
 
3.6. Место испоруке 
Зграда Општинске управе Пожега, Трг Слободе 9, Пожега. 

 
 
 
 
 

 

 


