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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Комисија за јавну набавку ОП-8/2017 

Број: XXV-404-4/17-31 
Дана: 08. септембар 2017. године 

Шифра: ОП-8/2017 

Нови Сад 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 

124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке услуга – поправка и одржавање видео надзора и 

противпровалног алармног система, шифра: ОП-8/2017, заинтересовано лице је затражило 

одговоре на питања, те Наручилац овим путем доставља и питања заинтересованог лица и своје 

одговоре. 

 

Питање: „Поштовани, 

У вези набавке услуге поправка и одржавање видео надзора молимо вас да нам одговорите на следећа 

питања: 

 На наше питање на основу чега сте направили техничку спецификацију опреме?  

Ваш одговор гласи: Техничка спецификација је направљена на основу опреме коју је неопходно 

одржавати и која је уграђена у Наручиочеве објекте и процењених потреба Наручиоца за предметним 

услугама. 

Питање је постављено да би добили информацију да ли примењујете Закон о приватном обезбеђењу и 

подзаконске акте. 

Ако сте прочитали Закон о приватном обезбеђењу и Правилник оначину вршења послова техничке 

заштите онда би требало да знате следеће: 

а) Да сте у обавези да прво урадите Акт опроцени ризика у заштити лица имовине и пословања 

б) Након акта треба да урадите планирање система техничке заштите 

ц) Након планирања треба да урадите пројектовање система техничке заштите 

 1. Да ли сте све ово горе урадили? И молимо Вас ако јесте да дозволите увид у те податке. 

Ако ово немате ви морате обуставити набавку. Јер “сервисирање, одржавање, пуштање система у рад 

и обука корисника” , НЕМОЖЕ да се ради ако нису урађене горе наведене ствари. Кажњиво је за вас 

као Наручиоца услуга а Пружалац услуга ће дефинитивно бити кажњен  јер ће свесно  поступити 

супротно закону.“ 

Одговор: Наручилац није прибавио наведене акте, али ће размотрити примедбе заинтересованог лица 

и важеће прописе и покушати да пронађе одговорајуће решење за насталу ситуацију. По разматрању 

свих околности, а у најкраћем могућем року, Комисија ће или изменити конкурсну документацију 

тако да буде у складу са важећим прописима или обуставити набавку. Комисија моли заинтересована 

лица за мало стрпљења. 

 

 


