
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ 

НАБАВКОМ ДОБАРА, број 4/16  

 Куповина и уградња опреме за видео зид у Центру за управљање саобраћајем укључујући 

сервер и софтвер за јединствено управљање видео сигналима 

 

1.       У оквиру описа техничких карактеристика видео зида наведено је да 
појединачни ЛЦД панели треба да буду спојени заштитним стаклом. Није јасно да 
ли панели треба да буду спојени стаклом или преко свих панела треба да буде 
монтирано стакло? Професионални панели за видео зид имају противрефлексивну 

заштиту која би била фактички поништена стављањем стакла преко. 

ЛЦД панели морају бити спојени са заштитним стаклом да би се избегло 
накупљање прашине, као и олакшано и безбедно чишћење. 

2.       Да ли су носачи видео зида замишљени да буду ослоњени на под или 
окачени на зид? 

Носач видео зида чини одговарајућа конструкција на коју ће бити 
постављени панели, обезбеђујући стабилност и компактност видео зида. 
Око видео зида ће се налазити гипсане облоге, тако да све заједно цини 
једну континуалну целину. Постављање гипсане облоге око видео зида 
није обавеза добављача. 

3.       Да ли је 50 ИП камера (чији сигнали иду директно у контролер) и приказ 
статуса раскрсница све што треба да буде приказано на видео зиду, ово је једино 

што је специфицирано у опису видео контролера? 

Приказивање на видео зиду се омогућава преко софтвера за приказивање 
садржаја који се налазе на 15 радних станица. 

4.       Да ли је дозвољено да се испоручи сервер за складиштење видео сигнала и 
података исте конфигурације али са другачијом снагом напајања и бројем 
вентилатора од наведене у тендеру, а који су пројектовани за тај конкретан бренд 
сервера, произвођачи сервера хлађење и напајање раде на другачије начине у 
зависности од потрошње и распореда елемената? 

Понуђач мора испоручити сервер у складу са условима. 

5.       Да ли је обавеза Наручиоца да обезбеди сет података у наведеним 
форматима (ХТМЛ, XМЛ, XСД или сличан ) из свих наведених система за 

надгледање и управљање семафора? 

Да, у сарадњи са произвођачима система за надгледање и управљање 
семафорским раскрсницама (САУС, Еуронадзор, Сиеменс Сцала или 
Беоелектро). 



6.       Да ли се под селектовање одређене тачке на мапи мисли на селектовање 

конкретног контролера приказаног на мапи? 

Да. 

7.       Да ли се при селектовању контролера на мапи улази у конкретне функције 
селектованог контролера кроз систем за надгледање и управљање којем он припада 

или се само улази у систем којем он припада? 

Улази се у систем којем он припада. 

8.       Под условима за добављача наведено је да је он обавезан да обезбеди 
даљински приступ са операторских места на 15 радних станица. 
Операторска места нису дефинисана и у оквиру предмера постоје само монитори, 
миш и тастатура за операторска места. Да ли је замишљено да оператор преко свог 
монитора, миша и тастатуре ради по потреби на некој од 15 радних станица? 
 
Оператор преко свог монитора, миша и тастатуре управља са садржајем 
видео зида, има могућност коришћења софтвера за управљање видео 
сигналима са камера, као и могућност  коришћења софтвера за обједињен 
приказ статуса рада семафорских раскрсница и по потреби ради на некој 
од 15 радних станица. 

9.       За потребе функционалности описане у претходном питању је потребно 
испоручити неку опрему, међутим позиције за ту опрему у спецификацији нема, на 

којој позицији треба да упишемо цену за тај систем? 

У обрасцу структуре понуђене цене (образац 2) на следећим позицијама: 

3. Видео контролер 

4. Имплементација софтвера за приказивање садржаја на видео зиду 

9. Имплементација софтвера за управљање видео сигналима са камера 

12. Имплементација софтвера за обједињен приказ статуса раскрсница 
различитих система за надгледања и управљање 

10.    Колико су удаљене радне станице од позиције оператера? 

Удаљеност радних станица од позиције оператера не прелази 10 метара. 

11.    Да ли постоји само један или два и више видео видео излаза и ког су типа на 
свакој од 15 радних станица? ХДМИ, ДВИ, ВГА? 

Радне станице имају различите видео излазе различитих типа. Добављач 
треба да испоручи универзално решење. 



12.    Уколико постоји више видео излаза на радним станицама, да ли се захтева да 

се оба пребацују на мониторе на операторском месту? 

На мониторе на операторском месту захтева се пребацивање минимум 
једног екрана радних станица. 

13.    Да ли је потребно обезбедити конекцију на аудио улаз/излаз радне станице, 

као и на УСБ портове у смислу потребе копирања фајлова? 

Не. 

14.    Да ли је потребно да се омогући приступ видео сигналу и миш/тастатури на 

једној радоној станици, а да се ишчитава УСБ конекција са другог рачунара? 

Оператерском месту потребно је да се омогући приступ видео сигналу и 
миш/тастатури на једној радној станици. 

15.    Да ли је потребно омогућити да се са на једном монитору операторског места 
приказује једна радна станица, а на другом монитору истог операторског места 

друга радна станица?  

Да. 

16.    Да ли је потребно да се пребацивањем миша са једног на други монитор 
једног операторског места прелази са једне на другу радну станицу приказану на 

том операторском месту? 

Да. 

17.    Да ли су потребни посебни сценарији, нпр: логовање једног оператера на 
радну станицу аутоматски излогује другог оператера који је радио на њој и слично? 

Оператору је потребно обезбедити даљински приступ са операторских 
места до радних станица у сваком тренутку без посебних сценарија. 

 

 


