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Текст захтева Одговор - појашњење

Да ли имате урадјен Акт о процени ризика у застити 
лица, имовине и пословања у складу са Законом о 
приватном обезбедјењу и да ли су захтеви ове набавке 
у складу са поменутим актом (ако га имате)? 
Напомињемо да се не ради о Акту из области БЗР-а, вец 
из области Закона о приватном обезбедјењу и без којег 
није могуце закљуцити ниједан уговор из те области.

Наручилац је у Конкурсној документацији дефинисао да 
су заинтересована лица која желе да поднесу понуду  у 
обавези да у пратњи овлашћеног лица Наручиоца, 
обиђу објекат Основне школе „Бошко Буха“, улица XXИ 
дивизије број 31, 11050 Београд и изврше увид у 
пројектну документацију, како би се ближе упознали са 
предметом набавке и прикупили довољно информација 
за припрему прихватљиве понуде.

Обилазак објекта школе – локације монтаже, се може 
извршити од 10.03.2021. године до 18.03.2021. године у 
термину од 11:00 до 13:00 часова. Лица заинтересована 
за обилазак, су у обавези да се при доласку у школу 
пријаве у секретаријат Основне школе „Бошко Буха“, 
улица XXИ дивизије број 31, 11050 Београд.

Приликом обиласка локације - објекта школе Наручилац 
ће омогућити свим заинтересованим лицима  увид у сву 
потребну документацију и одговорити на сва питања 
која су битна за позиције на којима је потребно 
инсталирати захтевану опрему.

Због чега у обрасцу "ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ ИЗВРШЕЊА" у 
колони "Назив/Опис добра - услуге" недостаје одредба 
"или одговарајуће" у складу са начином одређивања 
техничких спецификација како је уређено у Закону о 
јавним набавкама? У обрасцу "ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 
ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ" наведено је 
"или одговарајуће" али у техничкој спецификацији није, 
па остаје недоумица око дефинитивне могућности да се 
понуди и одговарајућа роба, поред прецизираног.  

Сходно члану 99. -100. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19) 
Наручиоцу је дозвољено ако се предмет набавке не 
може довољно прецизно и разумљиво описати, да 
користи

посебну марку или извор или одређени процес који 
карактерише производе или услуге које пружа 
одређени привредни субјект или на жигове, патенте, 
врсте или одређено порекло или производњу, при чему 
такво упућивање мора да буде праћено речима „или 
одговарајуће”, што је Наручилац и учинио у Обрасцу 
Структуре цене у колони "Назив/Опис добара и услуга".

Да ли Наручилац поседује ажуран Акт о процени ризика 
у заштити лица, имовине и пословања? 

Наручилац је у Конкурсној документацији дефинисао да 
су заинтересована лица која желе да поднесу понуду  у 
обавези да у пратњи овлашћеног лица Наручиоца, 
обиђу објекат Основне школе „Бошко Буха“, улица XXИ 
дивизије број 31, 11050 Београд и изврше увид у 
пројектну документацију, како би се ближе упознали са 
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предметом набавке и прикупили довољно информација 
за припрему прихватљиве понуде.

Обилазак објекта школе – локације монтаже, се може 
извршити од 10.03.2021. године до 18.03.2021. године у 
термину од 11:00 до 13:00 часова. Лица заинтересована 
за обилазак, су у обавези да се при доласку у школу 
пријаве у секретаријат Основне школе „Бошко Буха“, 
улица XXИ дивизије број 31, 11050 Београд.

Приликом обиласка локације - објекта школе Наручилац 
ће омогућити свим заинтересованим лицима  увид у сву 
потребну документацију и одговорити на сва питања 
која су битна за позиције на којима је потребно 
инсталирати захтевану опрему.

Да ли се каблови за звучнике воде кроз каналице или 
спуштен плафон

У спецификацији пише да су звучници наградни а у 
радовима позиција 22 пише да се секу рупе за звуцнике. 
Ако се секу рупе, који је материјал у питању

СДа ли је могућ обилазак објекта

Наручилац је у Конкурсној документацији дефинисао да 
су заинтересована лица која желе да поднесу понуду  у 
обавези да у пратњи овлашћеног лица Наручиоца, 
обиђу објекат Основне школе „Бошко Буха“, улица XXИ 
дивизије број 31, 11050 Београд и изврше увид у 
пројектну документацију, како би се ближе упознали са 
предметом набавке и прикупили довољно информација 
за припрему прихватљиве понуде.

Обилазак објекта школе – локације монтаже, се може 
извршити од 10.03.2021. године до 18.03.2021. године у 
термину од 11:00 до 13:00 часова. Лица заинтересована 
за обилазак, су у обавези да се при доласку у школу 
пријаве у секретаријат Основне школе „Бошко Буха“, 
улица XXИ дивизије број 31, 11050 Београд.

Приликом обиласка локације - објекта школе Наручилац 
ће омогућити свим заинтересованим лицима  увид у сву 
потребну документацију и одговорити на сва питања 
која су битна за позиције на којима је потребно 
инсталирати захтевану опрему.

Да ли имате пројекат инсталација за аудио систем Наручилац је у Конкурсној документацији дефинисао да 
су заинтересована лица која желе да поднесу понуду  у 
обавези да у пратњи овлашћеног лица Наручиоца, 
обиђу објекат Основне школе „Бошко Буха“, улица XXИ 
дивизије број 31, 11050 Београд и изврше увид у 
пројектну документацију, како би се ближе упознали са 
предметом набавке и прикупили довољно информација 
за припрему прихватљиве понуде.

Обилазак објекта школе – локације монтаже, се може 
извршити од 10.03.2021. године до 18.03.2021. године у 
термину од 11:00 до 13:00 часова. Лица заинтересована 
за обилазак, су у обавези да се при доласку у школу 
пријаве у секретаријат Основне школе „Бошко Буха“, 
улица XXИ дивизије број 31, 11050 Београд.

Приликом обиласка локације - објекта школе Наручилац 
ће омогућити свим заинтересованим лицима  увид у сву 
потребну документацију и одговорити на сва питања 
која су битна за позиције на којима је потребно 
инсталирати захтевану опрему.

У ком периоду у току дана  је могуће извођење радова  
у школи

Наручилац је у Конкурсној документацији дефинисао да 
су заинтересована лица која желе да поднесу понуду  у 
обавези да у пратњи овлашћеног лица Наручиоца, 
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обиђу објекат Основне школе „Бошко Буха“, улица XXИ 
дивизије број 31, 11050 Београд и изврше увид у 
пројектну документацију, како би се ближе упознали са 
предметом набавке и прикупили довољно информација 
за припрему прихватљиве понуде.

Обилазак објекта школе – локације монтаже, се може 
извршити од 10.03.2021. године до 18.03.2021. године у 
термину од 11:00 до 13:00 часова. Лица заинтересована 
за обилазак, су у обавези да се при доласку у школу 
пријаве у секретаријат Основне школе „Бошко Буха“, 
улица XXИ дивизије број 31, 11050 Београд.

Приликом обиласка локације - објекта школе Наручилац 
ће омогућити свим заинтересованим лицима  увид у сву 
потребну документацију и одговорити на сва питања 
која су битна за позиције на којима је потребно 
инсталирати захтевану опрему.

Да ли је прихватљиво да се инсталација за видео 
надзор, изводи са УТП кабловима и видео балунима

Наручилац је у Конкурсној документацији дефинисао да 
су заинтересована лица која желе да поднесу понуду  у 
обавези да у пратњи овлашћеног лица Наручиоца, 
обиђу објекат Основне школе „Бошко Буха“, улица XXИ 
дивизије број 31, 11050 Београд и изврше увид у 
пројектну документацију, како би се ближе упознали са 
предметом набавке и прикупили довољно информација 
за припрему прихватљиве понуде.

Обилазак објекта школе – локације монтаже, се може 
извршити од 10.03.2021. године до 18.03.2021. године у 
термину од 11:00 до 13:00 часова. Лица заинтересована 
за обилазак, су у обавези да се при доласку у школу 
пријаве у секретаријат Основне школе „Бошко Буха“, 
улица XXИ дивизије број 31, 11050 Београд.

Приликом обиласка локације - објекта школе Наручилац 
ће омогућити свим заинтересованим лицима  увид у сву 
потребну документацију и одговорити на сва питања 
која су битна за позиције на којима је потребно 
инсталирати захтевану опрему.

На постављено питање које се тиче постојања Акта о 
процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, 
наручилац одговара да је то могуће утврдити приликом 
обиласка, што је неадекватан одговор. Обавеза је 
наручиоца да исти поседује и исто тако обавеза да на 
јасан и недвосмислен начин одговори на јасно 
постављено питање. Лица која буду ишла у обилазак 
могу бити инжењери и техничари који немају никакве 
додирне тачке и знање о односним прописима. Молим 
да наручилац јасно и недвосмислено одговори на 
питање о поседовању Акта о процени ризика у заштити 
лица, имовине и пословања. 

Наручилац ће приликом закључења уговора у 
Отвореном поступку јавне набавке добара – Систем за 
видео надзор са услугом инсталирања звучне и видео 
опреме, редни број набавке ОПЈН 01/21, уручити 
изабраном понуђачу копију Акта о процени ризика у 
заштити лица имовине и пословања.

Поштовани,

На основу члана 97. ст.1. Закона о јавним набавкама као 
заинтересовано лице (консултантско предузећа 
ангажовано од стране потенцијалног понуђача у 
поступку ЈН), тражимо од вас додатно појашњења у вези 
са документацијом о набавци и  указујемо на 

Наручиоци не врше измене конкурсних документација 
из разлога што заинтересована лица сматрају да у 
поступцима јавних набавки постоје фаворизовани 
понуђачи, већ ако су им заитересована лица оправдано 
указала на евентуално уочене недостатке или 
неправилности у конкурсној документацији. У таквим 
случајевима наручиоци уз захвалност прихватају 
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недостатке и неправилности у документацији о 
набавци.

У делу конкурсне документације „ОПИС И 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ 
ИЗВРШЕЊА“ на страни 4 од 7 између осталог навели сте

 „Сва заинтересована лица су у обавези да у пратњи 
овлашћеног лица Наручиоца, обиђу објекат Основне 
школе „Бошко Буха“, улица XXИ дивизије број 31, 11050 
Београд и изврше увид у пројектну документацију, како 
би се ближе упознали са предметом набавке и 
прикупили довољно информација за припрему 
прихватљиве понуде. …

Понуда понуђача која не садржи Потврду Наручиоца о 
обиласку и увиду, ће бити одбијена као неодговарајућа, 
тј. неприхватљива.“

У вези са напред наведеним молимо вас да нам 
објасните на основу ког прописа ви као наручилац 
приморавате потенцијалног понуђача да је у обавези да 
обиђе локацију на којој ће бити извршена услуга? Ваша 
обавеза као наручиоца је да конкурсну документацију 
сачините на начин да омогући припрему и подношење 
понуде, односно пријаве (чл. 93. ЗЈН). Уколико је  неком 
од понуђача потребно да изврши обилазак локације 
због припреме понуде његово је право да захтева од вас 
да му омогућите обилазак локације, а ваша обавеза је 
да му исто и омогућите.

Чланом 144 ЗЈН прописани су услови за доделу уговора 
међу којима се нигде не помиње одбијање понуде као 
неприхватљиве јер понуђач није извршио обилазак 
локације и доставио потврду о обиласку исте.

На основу досадашње праксе и искуства обилазак 
локације на којој инсистира наручилац има за сврху 
само и једино обавештавање „фаворизованог“ понуђача 
о могућој конкуренцији и на основу тако добијених 
информација прилагођавање понуде. 

Како сте ви као наручилац већ објавили на Порталу ЈН 
техничку документацију и планове, као и врста, 
количина и опис услуга и рок извршења, сматрамо 
непотребним и незаконитим да приморавате понуђаче 
да изврше обилазак локације. С тим у вези захтевамо од 
комисије за ЈН да изврши измену конкурсне 
документације и обавезу понуђача да изврши обилазак 
локације преформулише у могућност понуђача да обиђу 
локацију, а одредницу „Понуда понуђача која не садржи 
Потврду Наручиоца о обиласку и увиду, ће бити 
одбијена као неодговарајућа, тј. неприхватљива“ као 
незакониту и нелогичну избрише.

предлоге и врше измене или допуне конкурсних 
документација.

Наручилац има привилегију да у конкурсној 
документацији одређује услове за учешће у поступку 
јавне набавке, али не и да ту привилегију 
злоупотребљава. 

Полазећи од напред изреченог и да предмет набавке 
није само испорука добара већ и монтажа, тј. уградња 
истих, Наручилац је одредио услов који је у логичкој 
вези са предметом јавне набавке, а у циљу упознавања 
заитересованих лица са свим аспектима везаним за 
предметни поступак, а нарочито за монтажу, тј. уградњу 
захтеване опреме у условима специфичности предмета 
набавке, објекта школе и ученика школе - ученика са 
сметњама у развоју и инвалидитетом.

Даље, изабрани понуђач ће морати да уложи додатни 
напор при монтажи, тј. уградњи,  како би пажљиво 
испланирао своје уговорене активности и избегао 
додатну, непотребну буку и радње које чине ученике - 
децу напетом и раздражљивом, што негативно утиче на 
њихова емоционална стања и планиране структуре 
наставног часа.

Наручилац истиче да је обилазак објекта школе, 
подједнако битан и за Наручиоца и за заинтересована 
лица, којим се повећава проценат вероватноће да ће се 
поступак набавке реализовати и да нема основа за 
тврдњу заинтересованог лица да је обилазак једино у 
функцији обавештавања „фаворизованог“ понуђача о 
могућој конкуренцији, о чему сведоче и заинтересована 
лица која су већ обишла објекат школе.

Заинтересована лица која обиђу објекат школе примиће 
одређене податке као поверљиве и дужна су да их 
чувају и штите, без обзира на степен те поверљивости.

Постовани,

Увидом у тендерску документацију и цртезе из пројекта, 
увидели смо неке нелогицности и потребна су нам 
разјасњења и то:

1. Иде преко конвертера.

2. Напајање за камере улази у цену.

3. „ СУРВИЛАНЦЕ“ за видео надзор ПУРПЛ серије. То су 
дискови који су предвиђени за видео надзор.

4. Да.
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1. обзиром да предметни Дахуа снимац нема 
аналогни излаз како треба везати предвидјење 
постојеце мониторе, такодје у предмеру не постоји 
позициија посебно РГ59 кабл.

2. У предмеру и предрачуну није наведено 
напајање за камере?

3. Који тип хард диска је потребно уградити, 
обзиром да је стављена величина  али не и који је 
модел потребан, а ради се о систему специфицном 
систему у није препоруцљива уградња најјефтинијег 
хард диска?

4. Обзиром да је предвиђен кабал Халоген Фрее, а 
каналице нису да ли је потребно да и каналице буду 
Халоген Фрее?

5. Предметна набавка, тј. Радови из исте подлезу 
Закону о приватном обезбедјењу а у тендеру не постоји 
нигде услог за лиценцом МУП-а РС. Сматрамо да је 
неопходно да изводјац поседује лиценцу МУП- РС и то 
лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, 
одржавања система техничке заштите и обука 
корисника, као и да иозврсиоци, тј. Монтери система 
морају да имају легитинације МУП-РС.

6. У тендеру није наведено да је потребно 
пријавити радове полицијској управи РС а у тендеру 
није наведено да треба доставити кориснику сву 
неопходну документацију, а све по закону о приватном 
обезбеђењу и правилнику о техницкој застити?

5-6. Саставни део Конкурсне документације је Модел 
уговора. У Моделу уговора у члану 6. се наводи да се 
Испоручилац  обавезује да испоручи добра и пружи 
услугу инсталирања, у свему према усвојеној понуди, 
квалитетно, строго поштујући захтеве из Конкурсне 
документације, према професионалним правилима 
струке предвиђене за ту врсту посла, у складу са 
прописима, стандардима, техничким нормативима.

Значи, уколико је позитивним прописима Републике 
Србије прописано да мора имати важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, он је мора имати.

Такође, уколико је позитивним прописима Републике 
Србије прописано да мора извршити пријаву радова, тј. 
услуга и да кориснику истих достави сву неопходну 
документацију, он то мора учинити.

У конкретном поступку јавне набавке све у складу са 
Законом о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС", бр. 
104/2013, 42/2015 и 87/2018) и Правилником о начину 
вршења послова техничке заштите и коришћења 
техничких средстава ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019).


