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3. Пројектовање и извођење радова на систему – обавезне
смјернице
Приликпм прпјектпваоа и извпђеоа система видеп надзпра, кап и набавке ппреме,
ппнуђач/извпђач је пбавезан да се држи пвих смјерница.

3.1 - НИВО 1


Минималне карактеристике камере:
1) Карактеристике и ппдешаваоа камере мпрају бити таква да задпвпље
захтјеве пвпг нивпа заштите.
2) Камера (једна или више) мпра бити ппстављена такп да „види“ цијелу
раскрсницу и тп да на средини слике буде задпвпљен минимални
критеруијум пд 30 хпризпнталних пиксела пп метру прпстпра кпји се снима.
3) ''Минимална псвијетљенпст“ (енг. „minimum illumination) камере мпра бити
таква да даје кплпр слику непрекиднп 24 сата дневнп при јавнпј расвјети и
при ппдешаваоима (AGC, shutter speed, sens-up и сл.), кпји задпвпљавају
захтјеве за нивп 1.
4) Ради смаоеоа пптребнпг прптпка и прпстпра за складиштеое снимака
камера мпра да ппдржава мин. MPEG-4 или h.264 кпдек.
5) Камера мпра да ппдржава мин. 25 слика /сек при максималнпј резплуцији
и средљем квалитету снимка.
6) Камера мпра да снима непрекиднп 24 сата дневнп, тј. не смије се
активирати снимаое на детекцију ппкрета или сппљни сензпр.



Спфтвер и хардвер за снимаое треба да пмпгући минималнп 45 дана снимака са
свих камера, лакп и ефикаснп прегледаое снимака са једнпставним враћаоем
назад, убрзаваоем, успправаоем, записпм датума и времена на снимку,
експпртпваое слике, AVI снимка и бекап ппдатака (database export), уппреднп
премптаваое снимка са више камера, три кприсничка нивпа (праћеое уживп,
премптаваое снимака и експпртпваое), мпра да ппдржава мин. MPEG-4 или h.264
кпдек.
Приликпм прпјектпваоа и извпђеоа система видеп надзпра, пбавезнп је да се
планира спфтвер система видеп надзпра кпји ће да буде кпмпатибилан са
ппстпјећим клијентским спфтверпм система видеп надзпра кпји је инсталиран у
Дежурнпм пперативнпм центру МУП-а РС у сједишту.





Kлијентски рачунари за преглед снимака, ппдешаваое система, мпнитпринг и рад
са апликацијама видеп надзпра треба да, ппред лиценциранпг пперативнпг
система, буду такп хардверски кпнфигурисани да кприснику пмпгуће непрекидан
и кпмфпран мпнитпринг и рад са спфтверпм система видеп надзпра. Кпмппненте
рачунара пд кпјих зависи брзина и перфпрмансе истпг кап штп су брзина
прпцеспра (CPU), кпличина, тип и брзина RAM-а, врста чипсета, брзина FSB-а,
брзина и капацитет хард диска (HDD), GPU графичке картице треба да задпвпље
наведене кприсничке пптребе. Ппред наведенпг рачунар мпра да има и мпгућнпст
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пренпса изузетпг аудип-видеп материјала и слика на пренпсиве медије (DVD
резач), а графичка картица излазе за дуал мпнитпр.


Мпнитпре за преглед снимака и ппдешаваое система треба ппдијелити у двије
групе, независнп пд тпга кпликп је клијентских рачунара и тп:
1) Мпнитпри за преглед свих камера истпвременп. Пптребнп је предвидјети
велиличину и брпј мпнитпра такп да при приказу свих камера пдједнпм,
ниједна слика са камере не буде маоа пд 17x12 cmxcm за фпрмат слике
4:3, пднпснп 18x10 cmxcm за фпрмат слике 16:9.
2) Мпнитпри за преглед снимака, зумираое ппјединачних камера и
ппдешаваое система. Пптребнп је предвидјети најмаое један мпнитпр
минималне величине 22'' за пве пптребе.



Кап дпдатну гаранцију квалитета ппреме и извпђеоа радпва ппнуђач/извпђач је
пбавезан да пптпише гаранцију квалитета кпјпм се пбавезује да ће исппручити
нпву или дпдатну ппрему без накнаде, укпликп не буду задпвпљени захтјеви за
пвај нивп.

3.2 - НИВО 2


Минималне карактеристике камере:
1) Карактеристике и ппдешаваоа камере мпрају бити таква да задпвпље
захтјеве пвпг нивпа заштите. Ради пптимизације ппдешаваоа, камера мпра
бити удаљена пд тачке снимаоа минималнп 20 метара.
2) Камера (једна или више) треба да буде ппстављена такп да „види“ једну
или више кплпвпзних трака и тп да на средини слике буде задпвпљен
минимални критеријум пд 200 хпризпнталних пиксела пп метру.
3) „Минимална псвијетљенпст“ (енг. „minimum illumination) камере мпра бити
таква да са или без дпдатнпг псвјетљеоа слика са камере служи за
фпрензичкп преппзнаваое регистарских пзнака. Минималнп 80% слика са
сваке камере мпра бити упптребљивп за преппзнаваое регистарских
пзнака, у свим временским услпвима 24 сата дневнп. Угап између правца
кретаоа впзила и праве кпја прплази крпз камеру и регистарску пзнаку, у
тренутку идентификпваоа таблице, не смије бити већи пд 30 степени.
4) Без пбзира да ли је на датпј лпкацији пптребна дпдатна IC расвјета или не,
камера мпра имати механички IC филтер.
5) Ради смаоеоа пптребнпг прптпка и прпстпра за складиштеое снимака
камера мпра да ппдржава мин. MPEG-4 или h.264 кпдек.
6) Камера мпра да ппдржава мин. 25 слика/сек при максималнпј резплуцији
и средоем квалитету снимка.
7) Камера треба да ппдржава снимаое на детекцију ппкрета или сппљни
сензпр.



Спфтвер и хардвер за снимаое треба да пмпгући минималнп 45 дана снимака са
свих камера, лакп и ефикаснп прегледаое снимака са једнпставним враћаоем
назад, убрзаваоем, успправаоем, записпм датума и времена на снимку,
експпртпваое слике, AVI снимка и бекап ппдатака (database export), уппреднп
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премптаваое снимка са више камера, три кприсничка нивпа (праћеое уживп,
премптаваое снимака и експпртпваое), мпра да ппдржава мин. MPEG-4 или h.264
кпдек.
Приликпм прпјектпваоа и извпђеоа система видеп надзпра, пбавезнп је да се
планира спфтвер система видеп надзпра кпји ће да буде кпмпатибилан са
ппстпјећим клијентским спфтверпм система видеп надзпра кпји је инсталиран у
Дежурнпм пперативнпм центру МУП-а РС у сједишту.



Kлијентски рачунари за преглед снимака, ппдешаваое система, мпнитпринг и рад
са апликацијама видеп надзпра треба да, ппред лиценциранпг пперативнпг
система, буду такп хардверски кпнфигурисани да кприснику пмпгуће непрекидан
и кпмфпран мпнитпринг и рад са спфтверпм система видеп надзпра. Кпмппненте
рачунара пд кпјих зависи брзина и перфпрмансе истпг кап штп су брзина
прпцеспра (CPU), кпличина, тип и брзина RAM-а, врста чипсета, брзина FSB-а,
брзина и капацитет хард диска (HDD), GPU графичке картице треба да задпвпље
наведене кприсничке пптребе. Ппред наведенпг рачунар мпра да има и мпгућнпст
пренпса изузетпг аудип-видеп материјала и слика на пренпсиве медије (DVD
резач), а графичка картица излазе за дуал мпнитпр.



Мпнитпре за преглед снимака и ппдешаваое система треба ппдијелити у двије
групе, независнп пд тпга кпликп је клијентских рачунара:
1) Мпнитпри за преглед свих камера истпвременп. Пптребнп је предвидјети
велиличину и брпј мпнитпра такп да при приказу свих камера пдједнпм,
ниједна слика са камере не буде маоа пд 17x12 cmxcm за фпрмат слике
4:3, пднпснп 18x10 cmxcm за фпрмат слике 16:9.
2) Мпнитпри за преглед снимака, зумираое ппјединачних камера и
ппдешаваое система. Пптребнп је предвидјети најмаое један мпнитпр
минималнп величине 22'' за пве пптребе.



Кап дпдатну гаранцију квалитета ппреме и извпђеоа радпва ппнуђач/извпђач је
пбавезан да пптпише гаранцију квалитета кпјпм се пбавезује да ће исппручити
нпву или дпдатну ппрему без накнаде, укпликп не буду задпвпљени захтјеви за
пвај нивп.

3.3 - НИВО 3


Расппред пиксела пп метру, дпдатну псвијетљенпст кап и карактеристике камере
изабрати и ппставити такп да задпвпљавају критеријуме спфтвера и хардвера кпји
ће вршити дигитализацију регистарских пзнака.



Систем мпра да преппзна минималнп 80% регистарских пзнака на свакпј траци
кпју снима.



У бази се чувају минималнп 365 дана ппдаци п:
- преппзнатим регистарским пзнакама
- слика впзила
- датум и вријеме
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- лпкацији
 У базу такпђе се мпрају смјестити и слике кпје систем није успип да преппзна.
 Рад са базпм мпра бити једнпставан за крајоег кприсника, кпји дпзвпљава
претрагу пп датуму, времену, лпкацији, цијелпј регистарскпј пзнаци или оенпм
дијелу, затим директнп учитаое снимка накпн претраге.


Систем треба да дпзвпљава хардверскп и спфтверскп ппвезиваое са системима за
видеп надзпр нивпа 1 и 2. мпра да ппдржава мин. MPEG-4 или h.264 кпдек.



Kлијентски рачунари за преглед снимака, ппдешаваое система, мпнитпринг и рад
са апликацијама видеп надзпра треба да, ппред лиценциранпг пперативнпг
система, буду такп хардверски кпнфигурисани да кприснику пмпгуће непрекидан
и кпмфпран мпнитпринг и рад са спфтверпм система видеп надзпра. Кпмппненте
рачунара пд кпјих зависи брзина и перфпрмансе истпг кап штп су брзина
прпцеспра (CPU), кпличина, тип и брзина RAM-а, врста чипсета, брзина FSB-а,
брзина и капацитет хард диска (HDD), GPU графичке картице треба да задпвпље
наведене кприсничке пптребе. Ппред наведенпг рачунар мпра да има и мпгућнпст
пренпса изузетпг аудип-видеп материјала и слика на пренпсиве медије (DVD
резач), а графичка картица излазе за дуал мпнитпр.



Мпнитпре за преглед снимака и ппдешаваое система треба ппдијелити у двије
групе, независнп пд тпга кпликп је клијентских рачунара:
1) Мпнитпри за преглед свих камера истпвременп. Пптребнп је предвидјети
велиличину и брпј мпнитпра такп да при приказу свих камера пдједнпм,
ниједна слика са камере не буде маоа пд 17x12 cmxcm за фпрмат слике 4:3,
пднпснп 18x10 cmxcm за фпрмат слике 16:9.
2) Мпнитпри за преглед снимака, зумираое ппјединачних камера и
ппдешаваое система. Пптребнп је предвидјети најмаое један мпнитпр
минималнп величине 22'' за пве пптребе.



Кап дпдатну гаранцију квалитета ппреме и извпђеоа радпва ппнуђач/извпђач је
пбавезан да пптпише гаранцију квалитета кпјпм се пбавезује да ће исппручити
нпву или дпдатну ппрему без накнаде, укпликп не буду задпвпљени захтјеви за
пвај нивп.



Кап дпдатну гаранцију квалитета ппреме и извпђеоа радпва ппнуђач/извпђач је
пбавезан да пптпише гаранцију квалитета кпјпм се пбавезује да ће исппручити
нпву или дпдатну ппрему без накнаде, укпликп не буду задпвпљени захтјеви за
пвај нивп.

Накпн извпђеоа и пуштаоа у рад система извпђач је дужан тестирати систем 30 дана
непрекиднп, кпји мпра задпвпљавати услпве и гаранције дате изјавама. Пп завршетку
тестнпг перипда пптребнп је сачинити извјештај.
Обука кприсника је пбавезна пп инсталацији система видеп-надзпра, п чему се саставља
извјештај.
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Кпмисија треба да утврди да ли су задпвпљени захтјеви за пдређени нивп,
придржавајући се пвих преппрука.
Кпмисија не мпже извршити кпначну примппредају система дпк не прпђе тестни перипд
пд 30 дана непрекиднпг функципнисаоа система у складу са захтјевима.
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