
Наручилац: Градска управа Бор 
Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3 
ПИБ: 100568330 
Матични број: 07208529 
у Бору, 25.10.2019. године 
 
 
       ОДГОВОРИ  Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача 

у вези јавне набавке у отвореном поступку, редни број - ЈН ГУ 67-У/2019 – Израда студије покривености 
система за јавно узбуњивање за град Бор (акустична студија), у складу са чланом 63. став 2. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
  

1) Потенцијални понуђач је дана 23.10.2019. године у 1146 поставио следећа питања: 
 

Питања и захтеви за појашњења 
 
Реф. Пројектни Задатак 
Реф. Стр 5/32 

1. Намена…полазни документ за израду идејног и главног пројекта…Према 
одредбама важећег Закона о планирању и изградњи термин главни пројекат више 
није у употреби. Молимо за кларификацију – појашњење. 

2. Молимо да појасните да ли ће Наручилац потенцијалном Извођачу доставити 
дефинисане границе градског подручја града Бора односно градских зона које 
треба озвучити односно обрадити предметном ЈН. 

 
Реф. Стр 6/32 

3. …не сме бити мањи од 102 dB…да ли се ради о 102 dB(А) или 102 dB(C). 
Молимо за кларификацију - појашњење. 

4. …не сме бити мањи од 96 dB…да ли се ради о 96 dB(А) или 96 dB(C). Молимо за 
кларификацију - појашњење. 

5. С обзиром да се ради о градском подручју, затевани приказ резултата акустичке 
анализе на карти у размери од 1: 25.000 је више него недовољан јер није могуће 
приказати објекте и зграде који су меродавни за израду модела објеката на основу 
кога треба урадити потребну акустичку анализу. Уобичајено ГИС модули 
референтних акустичких софтвера учитавају географске податке, као улазни 
податак, у размерама веће прецизности да би се унео тачан положај појединих 
објеката као и унела њихова висина због 3 Д моделирања односно израде 
прорачуна простирања звука које производе сирене на одређеним растојањима. 
Свакако да је могуће, због брже прегледности положаја сирена са грубом зоном 
акустичког покривања, користити и приказ на картама размере1: 25.000. 
Молимо појасните сврху наведеног захтева. 

6. Да ли се за акустичку анализу преферирају дирекционе сирене с обзиром да се 
тражи приказ нивоа притиска на растојању од 30 м мерено у хоризонталној оси 
највећег зрачења или треба извршити анализу и са сиренама са омнидирекционим 
зрачењем. 

7. Да ли постоје преферирани произвођачи сирена са којима треба урадити акустичку 
анализу с обзиром да већина акустичких софтвера захтева моделирање сирене 
као акустичког извора на основу података произвођача сирене. Молимо појасните. 

8. Молимо да наведете оријентационо број постојећих сирена које су у функцији (или 
постоји намера да се оспособе и користе и у будућности) које треба укључити у 
акустичку анализу. Неопходно је да се за те сирене од стране Наручиоца - Градске 
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управе Бор прибаве подаци о нивоу звучног притиска на растојању од 30 м као и 
диаграм зрачења у хоризонталној равни (евентуално и у вертикалној). 

9. Молимо појасните да ли постоје планови појединих производних ентитета на 
територији града Бора за инсталацију сирена за узбуњивање и обавештавање 
(уколико се од тих ентитета захтева обавештавање становништва у складу са 
SEVESO процедуром) и дали и те сирене треба да буду обухваћене предметном 
ЈН. 

 
Реф. Услови 
Реф. Стр 7/32, Тачка 1.1., подтачка 4) 
Обављањем делатности израде акустичке студије се утврђује ниво покривености 
одређеног простора захтеваним нивоом звучног сигнала и за то је засигурно потребан и 
довољан услов захтевати ангажовање Правног лица које је регистровано за рад у 
области телекомуникација са специјалистом који поседује Лиценцу 353 Инжењерске 
Коморе Србије (завршен Електротехнички факултет где постоји посебна катедра за 
Електроакустику и где се Електроакустика изучава као засебан предмет). 
Из тог разлога, за израду акустичке студије није неопходно поседовање Решења од 
стране Министарства Унутрашњих послова Републике Србије а како се то тражи у 
тачкама 4.1 до 4.3 те је нејасно како је и где Наручилац нашао упориште у Закону о 
Јавним Набавкама када за то нема основа. Молимо да уклоните ове захтеве из 
предметне ЈН. 
 
Реф. Стр 7/32, Тачка 1.2., подтачка 3) 

A) Сматрамо да је потребно и довољно да Понуђач за обављање активности која је 
предмет ове ЈН има важеће Одобрење од Сертификационог Тела за Интегрисани 
Систем Менаџмента пословања који обухвата усаглашеност пословања са 
захтевима следећих стандарда: ИСО 9001, ИСО14001, ИСО 45001 (ОХСАС 18001), 
ИСО 27001 и ИСО 50001 односно да нема потреба за поседовањем осталих 
наведених стандарда. Молимо да уклоните захтев за поседовањем додатних 
стандарда. 

B) За обављање активности која је предмет ове ЈН, Израда студије покривености 
система за јавно узбуњивање за град Бор (акустичка студија), не постоји ни 
техничка ни правна основа за поседовањем стандарда SRPS A.L2.002:2015 
Друштвена безбедност - Услуге приватног обезбеђења - Захтеви и упутство 
за оцењивање усаглашености, од стране потенцијалних Понуђача. Молимо да 
уклоните овај захтев из предметне ЈН. 

C) Према пракси од пре више од десетак година на пројектима који третирају ситеме 
за јавно узбуњивање нема некадашњих ознака „НАРОДНА ОДБРАНА СЛУЖБЕНА 
ТАЈНА СТРОГО ПОВЕРЉИВО“.  
Све у свему молимо да захтев за поседовањем Решења/ Сертификата Владине 
Канцеларије за националну безбедност замените са ИЗЈАВОМ О ЧУВАЊУ 
ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА (у складу са Законом о тајности података и Законом о 
заштити пословне тајне) који би потенцијални Понуђач био обавезан да попуни и 
потпише приликом предаје понуде. 

D) Молимо да допуните захтев за поседовање софтвера за прорачун простирања 
звука тако има основне податке о том софтверу као и обавезе Понуђача. 
Сматрамо да допуна треба да има следеће елементе: 
... Понуђач је у обавези да поседује лиценцирани софтвер за прорачун 
простирања звука према ИСО 9613 (SoftNoise-Predictor Lima; DataKustic-
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CadnaA; Wolfel; SoundPlan; Olive Tree Lab Terrain, Power Acoustic, или 
слично). 
 

Реф. Стр 8/32, Тачка 1.2., подтачка 4) 
Поново наводимо да обављањем делатности израде акустичке студије се утврђује ниво 
покривености одређеног простора захтеваним нивоом звучног сигнала и за то је 
засигурно потребан и довољан услов ангажовање Правног лица које је регистровано за 
рад у области телекомуникација са специјалистом који поседује Лиценцу 353 
Инжењерске Коморе Србије (завршен Електротехнички факултет постоји посебна 
катедра за Електроакустику и где се Електроакустика изучава као засебан предмет). 
Из горњег разлога не видимо потребу за захтевом за ангажовање инжењера са 
лиценцама 450, 453 и 350 Инжењерске Коморе Србије. Молимо да уклоните овај захтев. 
 

          На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-830/2019-III-01, од  
11.10.2019.год, дала је дана 25.10.2019. године следеће одговоре: 

 

1. Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju (treba izbrisati i glavnog) 
2. Da, dostaviće 
3. 102 dB(A) (izmena KD?) 
4. 96 db(A) (izmena KD?) 
5. Potencijalni ponuđač može koristiti i karte veće razmere od 1;25000, (izmena KD?) 
6. Sam ponuđač akustičke studije će to odrediti 
7. Ne postoje preferirani proizvođači sirena 
8. Potencijalnim ponuđačima je omogućen obilazak lokacije (izmena KD?) 
9. Ne postoje. U ovoj fazi nije planirano da se proizvodni entiteti uključe u instalaciju sirena 
 
- Naručilac u svemu ostaje pri zahtevu 
A) Naručilac u svemu ostaje pri zahtevu 
B) Naručilac u svemu ostaje pri zahtevu 
C) Naručilac u svemu ostaje pri zahtevu 
D) Nije precizirano. Biće prihvaćen bilo koji softwer od navedenih 
- Naručilac u svemu ostaje pri zahtevu 
 

У складу са тим биће измењена предметна Конкурсна докумантација, односно биће објављен 
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у складу са ЗЈН-ом.  
 
        

*** Додатна појашњења и одговори на питања потенцијалних понуђаћа саставни су део 
конкурсне документације за ЈН ГУ 67-У/2019 – Израда студије покривености система за јавно 
узбуњивање за град Бор (акустична студија). 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН ГУ 67-У/2019 


