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ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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БРОЈ ЈН  22/19 

 

 

''На страни 38. конкурсне документације наведене су обавезе добављача након закључења 
уговора: 
Обавезе Добављача  

Након закључења уговора:  

1. Припрема документације за потребе примопредаје паметних брава Наручиоцу на 

управљање и експлоатацију (Пројекат изведеног стања са техничким извештајем, шемама 

повезивања, детаљним цртежима, детаљном спецификацијом, предмером, предрачуном и 

осталим елементима пројекта, а све у складу са правилима струке).  

2. Уговори претплату код провајдера мобилне телефоније на територији Републике Србије 

у трајању гарантног рока од најмање 24 месеца за потребе преноса минимум 500MB 

(мегабајта) података месечно путем мреже мобилне телефоније за сваку од 250 паметних 

брава и достави копију закљученог уговара са мобилним провајдером о преносу тражене 

количине података.  

3. Да приликом извођења радова примењује такву технологију извођења радова која 

обезбеђује да не дође до оштећења постојећих елемената опреме у ормару семафорског 

уређаја.  

4. Да о сваком проблему уоченом приликом извођења радова обавештава надзорну службу 

Наручиоца и са њом исту разрешава и превазилази.  

5. Да све паметне браве које се уграђују буду истог типа и модела.  

6. Да остали пратећи елементи буду истог типа и модела.  

7. Испоручи и подеси сервер за потребе покретања серверске апликације у Центру за 

управљање саобраћајем Секретаријата за саобраћај.  

8. Испоручи мобилне уређаје са инсталираном мобилном Android апликацијом за потребе 

приступања паметним бравама.  

9. Изврши обуку особља које одреди Наручилац у циљу оспособљавања истих за потребе 

коришћења серверске и мобилне Android апликације (5 људи).  

10. Достави корисничко упутство за потребе коришћења серверске апликације и мобилне 

Android апликације.  

 

Паметне браве које су предмет јавне набавке спадају у системе техничке заштите (контрола 

приступа, механичка заштита и заштита података) чија примена је регулисана Законом о 

приватном обезбеђењу. 

Као што се из наведеног може видети међу обавезама је пројекат изведеног стања, монтажа 

опреме, обука особља која је регулисана истим Законом. 

Наиме, имајући у виду чланове Закона о приватном обезбеђењу и то: члан 20. став 3, члан 

29. став 1 и члан 30. став 1, неспорно је да механичку заштиту и заштиту података која се 



мора извршити у складу са Законом о приватном обезбеђењу и да за обављање делатности 

механичке заштите и заштите података која је предмет конкретне набавке понуђач мора 

имати дозволу јер она јесте предвиђена посебним прописом односно Законом о приватном 

обезбеђењу. 

 
Члан 20. став 3. 
За вршење послова приватног обезбеђења не може се ангажовати правно лице и 
предузетник који нема лиценцу. 
 
Члан 29. став 1. 
Послови техничке заштите врше се употребом техничких средстава и уређаја за 
спречавање противправних радњи према лицима, имовини или пословању. 
 
Члан 30. став 1. 
Употребом техничких средстава и уређаја за обезбеђење лица, имовине и пословања 

сматрају се услуге које се пружају применом појединачних или функционално повезаних 

периметарских мера, уређаја и система за: противпровалну и противпрепадну заштиту, 

заштиту од пожара, видео-обезбеђење, контролу приступа, социјалне аларме, сателитско 

праћење возила (ГПС), електрохемијску заштиту вредности, механичку заштиту и заштиту 

података. 

 

Истичемо да Закон о приватном обезбеђењу у члану 3. став 1. тачка 5. дефинише појам 

лиценце као решење којим се правним лицима и предузетницима који испуњавају 

прописане услове, дозвољава обављање делатности приватног обезбеђења. 

Наведено још једном указује да законодавац посебно води рачуна о томе која лица могу 

обављати делатност приватног обезбеђења. 

 

Исти Закон у члану 3. став 22. дефинише да је пре пројектовања и извођења потребно 

урадити план система техничке заштите које такође треба да буде део предмета ове јавне 

набавке. 

 

Члан 3. став 22. 

''техничка заштита је обезбеђење лица и имовине које се врши техничким средствима и 

уређајима, њиховим планирањем, пројектовањем, уградњом и одржавањем.'' 

 

Напомињемо да непоштовање овог Закона повлачи казнене одредбе члан 76. подтачка 6. 

''врши послове приватног обезбеђења, а не сачини план обезбеђења или ако план 

обезбеђења не садржи и план система техничке заштите, када се кориснику пружају услуге 

техничке заштите (члан 20. став 7-10)''. 

 

Питање бр. 1 

На основу свега наведеног молимо вас да у обавезне услове убаците тачку 5. 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање дделатности које је предмет 

јавне набавке 

 



Одговор бр. 1 

Предмет јавне набавке je набавка добара односно опреме за контролу приступа 

семафорским уређајима, а не као што је наведено у члану 30. став 1. Закона о 

приватном  обезбеђењу (''Сл.гласник РС'' бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018) да се: 

''Употребом техничких средстава и уређаја за обезбеђење лица, имовине и 

пословања сматрају се услуге које се пружају применом појединачних или функционално 

повезаних периметарских мера, уређаја и система за: противпровалну и противпрепадну 

заштиту, заштиту од пожара, видео-обезбеђење, контролу приступа, социјалне аларме, 

сателитско праћење возила (ГПС), електрохемијску заштиту вредности, механичку заштиту 

и заштиту података. 

Такође, Наручилац указује на исти члан 30. став 1. тачку 3. који каже да се:  

 

''Употребом техничких средстава и уређаја за обезбеђење лица, имовине и 

пословања сматрају се услуге које се пружају применом појединачних или 

функционално повезаних периметарских мера, уређаја и система за: 

противпровалну и противпрепадну заштиту, заштиту од пожара, видео-обезбеђење, 

контролу приступа, социјалне аларме, сателитско праћење возила (ГПС), електрохемијску 

заштиту вредности, механичку заштиту и заштиту података, осим:  

3)производње, маркетинга, продаје, испоруке противпровалних и противпрепадних 

аларма као и других уређаја и средстава техничке заштите;  

 

Питање бр. 2 

Такође, сматрамо да послови који су предмет јавне набавке су строго поверљиви и да био 

Добављач коме буде додељен посао мора да поседује одговорајући сертификат издат од 

стране надлежног државног органа. 

 

Одговор бр. 2 

Технички опис добра не садржи тајне податке у складу са Законом о тајности података 

(''Сл.гласник РС'' бр.104/2009) и као таквом му није одређен степен тајности ''строго 

поверљиво''. Из наведеног произилази да нема потребе да Добављач поседује 

безбедоносни сертификат издат од стране адлежног државног органа – Канцеларије савета 

за националну безбедност и заштиту тајних података. 

Питање бр. 3 

На страни 6. конкурсне докумантације дефинисани су додатни услови: 

 
1. Услов – потребно је да понуђач располаже кадровским капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке односно:  
- да има 1 (једног) радно ангажованог дипломираног инжењера електротехнике и 
рачунарства са важећом лиценцом за Одговорног извођача радова телекомуникационих 
мрежа и система (лиценца број 453);  
- да има 2 (два) радно ангажована лица техничке струке.   

 

Како је део предмета јавне набавке (фаза 4) израда Техничке документације за уграђених 

250 паметних брава на ормарима семафорских уређаја  (Пројекат изведеног ставња са 

техничким извештајем, шемама повезивања, детаљима цртежима, детаљном 



спецификацијом, предмером, предрачуном и осталим елементима пројекта, а све у складу 

са правилима струке) сматрамо да је неопходно да добављач има ангажованог одговорног 

пројектанта. Такође, како је предмет јавне набавке спада у системе техничке заштите ( 

контрола приступа, механичка заштита и заштита података) чија је примена регулисана 

Законом о приватном обезбеђењу неопходно је да лица која буду ангажована морају да 

поседују одговарајуће лиценце за системе техничке заштите. 

 

Oдговор бр. 3: 

Наручилац остаје при постављеним додатним условима, уз напомену да се на предмет јавне 

јавне набавке не примењује Закон о приватном обезбеђењу, те у складу са наведеним није 

неопходна ни наведена лиценца. 

 

Питање бр. 4 

Осим наведених лиценци сматрамо да је неопходно да се понуђачи класификују ИСО 

сертификатима по квалитету. 

 

Одговор бр. 4 

Наручилац сматра да није неопходно да захтева наведене сертификате. 

 

Питање бр. 5 

Сматрамо да је у интересу Наручиоца да тражи од понуђача послковни капацитет да је 

раније испоручио и уградио електронско механичким систем закључавања као и да има 

урађен пројекат за исте послове. 

 

Одговор бр. 5 

Наручилац остаје при постављеним додатним условима и неће захтевати пословни 

капацитет. 

 

Питање бр. 6 

Напомињемо да опрема која се уграђује треба да буде од овлашћеног дитрибутера или 

произвођача опреме. 

 

Одговор бр. 6 

Наручилац је прописао гарантни рок за испоручену и уграђену опрему за контролу приступа 

семафорским уређајима који не сме бити краћи од 24 месеца од потписивања Записника о 

квалитативном и квантитативном пријему добара и радова, и неће захтевати да опрема која 

се уграђује треба да буде од овлашћеног дитрибутера или произвођача опреме. 

 

Питање бр. 7 

Обзиром на вредност посла сматрамо да је у интересу Наручиоца да се обезбеди полисом 

од опште одговоности на минимум 50% од вредности јавне набавке. 

 

 

 

 



Одговор бр. 7 

Наручилац је као средство обезбеђења захтевао оригинал сопствену бланко меницу за 

извршење уговорне обавезе у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за извршење посла као и меницу за 

отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, 

са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног гарантног рока за уграђена 

добра. 

 

Питање бр. 8: 

На основу Јавне набавке бр. 22/19, који је расписан дана 27.12.2019., а који се односи на 

добра у отвореном поступку – Куповина опреме за контролу приступа семафорским 

уређајима, занима нас која је процењена вредност Јавне набавке?  

 

Oдговор бр. 8:  

Процењена вредност јавне набавке је објављена у Плану набавки за 2019. годину на 

Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца, а износи 25.000.000,00 динара без пдв. 

 

Питање бр. 9: 

На страни 12 конкурсне документације је наведено као услов да за обезбеђење испуњења 

уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да у року од 10 дана од дана 

закључења уговора, достави, за обезбеђење авансног плаћања банкарску гаранцију. 

Питање гласи, да ли је неопходно да понуђач истакне на понуди да ли хоће авансно 

плаћање или не? 

 

Одговор бр.9:  
У члану 6. став 2. Модела уговора стоји: 
''Плаћање износа из става 1. овог члана извршиће се на следећи начин:  
аванс у износу од ____% (а највише 20% од укупне вредности уговора са ПДВ), након 

потписивања уговора, у року од 10 дана од дана достављања средства финансијског 

обезбеђења за повраћај аванса (ако Добављач захтева аванс), услов за правдање 

аванса је потписивање Записника о пријему фазе 1; 

Одговор бр.9: 

Овај став у Моделу уговора је опциони и уколико не захтевате аванс, биће брисан из Модела 
уговора, као и банкарска гаранција за правдање аванса, а понуђач може прецртати празно 
поље. 

Питање бр.10: 

Да ли је могуће  да се  конекција  успоставља коришћењем локалне оптичке мреже која је 

већ спроведена до многих семафорских уређаја? 

 

Одговор бр.10: 

Конекцију је могуће остварити само путем мобилне телефоније. 

 

Питање бр.11: 



''У конкурсној документацији сте навели следеће: 

''Модем 

Модем је потребно да омогући размену података између Центра за управљање саобраћајем 

и паметне браве путем мреже мобилне телефоније. Потребно је да поседује следеће 

карактеристике: 

 GPS/GPRS комуникација, 

 отвор за постављање SIM картице, 

 могућност директног повезивања са преносним рачунаром, 

 рад у температурном опсегу од -20°C до +50°C'' 

  

У одговору на питање потенцијалног понуђача кoja je сврха GPS функције модема, будући 

да су паметне браве стационарни уређаји, одговорили сте да није неопходан GPS. 

Наше питање је шта тачно подразумевате под ''није неопходан'', да ли остајете при услову 

да је потребно да модем поседује следеће карактеристике: 

GPS/GPRS комуникација, јер смо мишљења да би тренутно поседовање тачне локације било 

важан сегмент оваквог система, који би вам омогућио ефикасније деловање. 

Одговор бр.11: 

Наручилац је поново узео у разматрање постављени услов и закључио да је ипак 
неопходно да модем поседује карактеристику GPS/GPRS комуникације, те у 
складу са наведеним остаје при постављеним условима који се тичу модема односно Модем 
мора да поседује следеће карактеристике: 
 GPS/GPRS комуникација,  

 отвор за постављање SIM картице,  

 могућност директног повезивања са преносним рачунаром,  

 рад у температурном опсегу од -20°C до +50°C'' 
 
 

КОМИСИЈА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


