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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације  

 

 Потенцијални понуђач је дана 06.09.2018. године упутио Захтев за 

додатним информацијама и појашњењима у вези конкурсне документације за 

јавну набавку набавка радова на изградњи видео надзора на раскрсници улица 

Југословенске армије и Шафарикове у Бачкој Паланци, ЈН бр. 26/2018.Наручилац 

на  постављено питање, доставља следећи одговор:  

  

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:  

Полаз и основ Ваше јавне набавке је Акт о процени ризика у заштити лица 
имовине и пословања, те нас као потенцијалне понуђаче занима да ли сте 
одрадили поменути документ који је основ ваше јавне набавке (ако јесте молимо 
вас да унесете у конкурсну документацију са категоријом угрожености) у 
супротном да нисте одрадили, у обавези сте да обуставите јавну набавку до 
израде акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања, како би све 
било у складу са важећим Законом о приватном обезбедјењу и Правилником о 
употреби и корићењу техничке заштите које Вам достављам у прилогу.Израда 
акта траје неких 20 дана. Ми као потенцијални понуђачи не смемо кршити поменут 
закон и правилник-можемо доћи до ситуације да изгубимо лиценцу/ те Вам овим 
путем скрећем пажњу да се горе поменути Закон и правилник мора поштовати. 
У сваком случају ако је Акт одрађен , доставили би Вам понуду након уноса у 
конкурсну документацију да је исти одрађен и у коју категорију сте сврстани. 
Категорија нам је неопхода ради легализације видео надзора (да ли се ради 
пројектна документација или графички приказ; записник о мотази и пуштање у рад 
видео надзора, уговор о обавезном одржавању итд....Чак у изводу у пројекту стоји 
ставка да је чување записа минимум 7 дана , а што није у складу са важећим 
приавлнико и Законом о приватном обезбеђењу 
 

ОДГОВОР БРОЈ 1: 

Наручилац је у поступку израде Акта о процени ризика у заштити лица имовине и 

пословања, те ће Акт бити израђен и достављен Извођачу радова пре почетка 

извођена радова. Полаз и основ за ову  јавну набавку је Пројекат. Закон не 

спречава Наручиоца да спроведе поступак јавне набавке потребног материјала и 

радова пре израде Акта, а комплетна легализација видео надзора ће бити 

урађена у складу са важећим стандардима и прописима. 

Комисија за ЈН 
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