
Наручилац: Градска управа Бор 
Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3 
ПИБ: 100568330 
Матични број: 07208529 
у Бору, 12.11.2019. 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 07.11.2019. године у 1541 поставио следећа питања: 
 

У законском року за достављање захгева за измену конкурсне документације, обавештавамо Вас да смо у 

Конкурсној документацији предметне Јавне набавке уочили да Наручилац у делу услова за учешће у 

поступку јавне набавке захтева услове који иемају никакве везе са предметом ове јавне набавке, који 

су НЕПОТРЕБНИ тј. ПРЕКОМЕРНИ за извршење предмета ове Јавнс набавке, којој је предмет 

„набавка услуге - Израда студије покривености система за јавно узбуњивање за град Бор (акустична 

студија), које захтева противно одредбама важећег Закона о јавним пабавкама и то члана 12. - Начело 

једнакости понуђача. вршећи директну дискриминацију потенцијалних понуђача. 

Дискриминаторски услови одређени Конкурсном документацијом ове Јавне набавке су: 

1. Услови за учешће у поступку јавие набавке из члана 75 и 76. Закона- страна 7, став 1.1., тачка 4) 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке. ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. 

сгав 1. Тачка 5) Закона). 

Напомена: За ову јавну набавку дозволе надлежних органа за обављањс делатности, која је предмег ове 

јавне набавке, предвиђене су посебним прописима и то су: 

4.1- Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије којим се правном лицу издаје 

Лиценца за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања. 

4.2- Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије којим се правно лице овлашћује за 

израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања. 

4.3- Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србијс којим се правном лицу издаје 

Лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите.
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Наиме, предмет ове јавне набавке је ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКУСТИЧНЕ СТУДИЈЕ, што не 

укључује никакву процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, нити израду плана зашгите и 

спашавања, јер се акустичном студијом обезбеђује ОЗВУЧАВАЊЕ територије захтеваним нивоом звучног 

притиска, како су дефинисани у пројектним задацима, у којима нема речи о процени ризика нити о плану 

заштите и спашавања. Такође пружање услуга израдс акустичнс студије ДЕФИНИШЕ ПОЗИЦИЈЕ И 

ЈАЧИНЕ СИРЕНА ради обавештавања и узбуњивања становништва и као таква не потпада под 

дефинисање техничке заштите која се односи на касније фазе које следе након израде акустичне студије, 

као што су израда Идејног пројекта и Пројекта за извођење, а што није предмет ове јавне набавке. Стога су 

сви захтеви наведени у тачки 1. овог захтева ПРЕКОМЕРНИ И НЕМАЈУ НИКАКВУ ВЕЗУ СА 

ПРЕДМЕТОМ ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

2. Услови за учешће у посгупку јавне набавке из члана 75 и 76. Закона, страна 7, у делу додатних 

услова, став 1.2. тачка 3) да располажс неопходним техничким капацитетом: 

А) да понуђач поседује цертификате о усаглашеном систему пословања са захтевима следећих 

стандарда: ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ОНSAS 18001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 27001, ISO 

37001 и ISO 50001 - опсег примене треба да обухвати извођење специјализованих грађевинских 

радова и електро радова и инсталација (системи слабе и јаке струје), 

Б) да понуђач поседује сертификаг о испуњености стандарда SRPS A.I.2.002.2015 (техничка 

заштита), 

В) да понуђач поседује Решење/сертификат издат од стране Владине Канцеларијс Савета за 

националну безбедност и заштиту тајних података за приступ тајним подацима за правно лице, као 

и за физичко лице запослено код правног лица ... 

Наиме, предмет ове јавне набавке јс ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗРАДЕ АКУСТИЧНЕ СТУДИЈЕ и сви 

захтевани услови, цитирани у тачки 2. овог захтева су прекомерни и немају никакву везу са 

предметом јавне набавке, јер се односе под А) на ..опсег примене треба да обухвати извођењс 

специјализованих грађевинских радова и електро радова и инсталација (системи слабе и јаке 

струје), под Б) на техничку заштиту иако у пружању услуга израде акустичне студије нема елемената 

техничке заштите и за израду ове студије нису потребне никакве посебне техничке мере јер услуге израде 

акустичне студије подразумевају само обилазак терена ради утврђења погодних локација за постављање 

нових сирена. У том смислу указујемо на следеђе: ISO 10002: Менаџмент квалитета - Задовољства 

клијента - Смернице за поступање са жалбама у организацијама; ISO 20000-1: Ииформациона гехнологија 

- Управљање услугама - Део 1: Захтеви за систем управљања услугама; ISO 22301: Друштвена сигурност - 

Системи управљања континуитетом пословања - Захтеви: ISO 37001: Системи антикорупцијског 

управљања; SRPS А.1.2.002.2015: Друштвена безбедност - Услуге приватног обезбеђења - Захтеви и 

упутства за оцењивање усаглашености - Овај последњи стандард је из гране истражних делатности и 

обухвата само категорију детективских услуга и коришћење овог стандарда помаже организацијама да
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успосгаве или провсрс квалигет процеса којима се пружају или користе услуге приватног обезбеђења. Сви 

цитирани стандарди који се захтевају конкурсном документацијом пемају никаквс везс са 

предметом Јавне набавке, с тога су прекомерни. 

Такође је и захтев под В) прекомеран,  јер ова Јавна набавка не спада у поверљиве, нити је објављена у 

складу са одредбама Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности, а сви подаци 

везани за ову Јавну набавку су доступи. 

3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76. Закона, сграна 8, у делу додатних 

услова, став 1.2. тачка 4) да располаже неопходним кадровским капацитетом: 

- да понуђач у моменту нодношења понуде има минимум 4 (четири) запослена у радном односу на 

неодређено или одређено време или радно ангажована лица по уговору о привременим и повременим 

пословима или на други начин радно ангажована у складу са прописима који регулишу ову област, осим 

уговора о делу, и то најмање: 

- 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике, са лиценцом 450 одговорни извођач радова 

електроенергетских инсталација ниског и средњег напона. 

- 1 (један) дипломирани инжењер елекгротехнике. са лиценцом 453 одговорни извођач радова 

телекомуникационих мрежа и система. 

- 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике, са лиценцом 350 - одговорни пројектант 

електроенергетских инсталација ниског и средњег напона. 

1 (један) дипломирани инжењер елекгрогехнике, са лиценцом 353 одговорни пројектант 

телекомуникационих мрежа и система. 

 
          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 12.11.2019. године следеће одговоре: 

 

1. Naručilac u svemu ostaje pri zahtevu 
Odgovor na ovo pitanje je već objavljen 25.10.2019. godine na Portalu UJN 
2. Naručilac u svemu ostaje pri zahtevu 
Odgovor na ovo pitanje je već objavljen 25.10.2019. godine na Portalu UJN 
3. Naručilac u svemu ostaje pri zahtevu 
Odgovor na ovo pitanje je već objavljen 25.10.2019. godine na Portalu UJN 
 
 

*** 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 


