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ПРЕДМЕТ:Захтевзадодатниминформацијамаилипојашњењимаконкурснедокументације ЈН број IV 04-404-11/2018 

Комисијазајавну набавку услугеангажовањапољочуварске и патролнеслужбе у општиниНовиБечеј, 

којасеспроводи у отвореномпоступку, број ЈНМВ IV 04-404-11/2018 је дана 29.03.2018. године примила захтев 

потенцијалног понуђача за појашњењима и изменом конкурсне документације. 

 

Поштовани,  

У конкурснојдокументацији ЈН бројIV 04-040-11/2018 – Пољочуварска и патролнаслужба у 

општиниНовиБечеј, у посебнимусловима, подреднимбројем 8, којетребадаиспунипонуђач у 

везисакадровскимкапацитетимапредметне ЈН 

наведеноједапонуђачморададоставифотокопијеважећегсертификата, лиценце, потврде 

(илиодговарајућегдокумента) занајмање 4 лица, којасузапосленакодпонуђача, 

издатогодстранепроизвођачаилиовлашћеногдистрибутеразатериторијуР.Србије, а 

којимсепотврђуједајелицеобученодарукујетехничкимсистемомзаштите АБЦ Електроникс.  

У посебнимусловимаподреднимбројем 7 одпонуђачасенезахтевапоседовањетехничкогсистемазаштите 

„АБЦ Електроникс“ 

пајеизконкурснедокументацијенејаснодалитајсистемтехничкезаштитепоседујеОпштинскауправаНовиБеч

еј. 

Молимовасданам у складусаконкурсномдокументацијомпружитедодатнеинформације и појашњења у 

везисаприпремањемпонуде: 

-О којемсистемутехничкезаштитесерадиодноснодалијесистемтехничкезаштите „АБЦ Електроникс“ 

илијеможда „АВСЕлектроникс“? 

Одговор: 

У питању је систем техничке заштите „АВСЕлектроникс“. 

-Којајеземљапорекланаведеногсистемазаштите и далисеради о 

савременомсредствуилисредствустаријегенерације? 

Одговор: 

Земља порекла Италија. АВС ЕЛЕКТРОНИКС С.п.А Виа Валсугана, 63, 35010, Цуртароло, (Падова), Итали 

– Тел. + 39049 9698 407 



-Далипостојиовлашћенидистрибутерза Р. Србијукојииздајетраженедокументе, којемујепословноиме и 

гдемујеседиште? 

Одговор: 

ИТЕМ ЦЕНТАР Д.О.О. БЕОГРАД – ЗЕМУН, БИХАЋКА 28/6 БЕОГРАД (Земун)  ПИБ: 108022804, Матични 

број: 20917881 

-Далијепотребансертификат, лиценцаилипотврдаодпроизвођачаилиовлашћеногдистрибутеразаР.Србију, 

односнокојиоднаведенихдокуменатасетражијерсесвинаведенипојмовноразликују? 

Одговор: 

Недвосмислено је наведено у тексту конкурсне документације да је неопходно доставити неки од 

тражених докумената (или лиценцу, или сертификат, или потврду или неки други документ у 

зависности од тога коју форму документа издаје произвођач или овлашћени дистрибутер за територију 

Р. Србије). 

-Штасеподразумевапододговарајућимдокументом, акотонијеједанодвећнаведенихдокумената у 

претходнојтачки? 

Одговор: 

Недвосмислено је наведено у тексту конкурсне документације да је неопходно доставити неки од 

тражених докумената (или лиценцу, или сертификат, или потврду или неки други документ у 

зависности од тога коју форму документа издаје произвођач или овлашћени дистрибутер за територију 

Р. Србије). 

-ДалиОпштинскаУправаНовиБечејпоседујенаведенисистемтехничкезаштите, акопоседуједалисе и 

кадаможепогледати? 

Одговор: 

Општинска управа поседује АВС Електроникс систем техничке заштите, уграђен у јдан од највиталнијих 

објеката општине, где је свакодневна фреквенција запослених и посетилаца велика и у којем се чува 

архива од посебног значаја, Приступ систему је ограничен само на кориснике, односно запослена лица у 

општинској управи и овлашћена лица од стране општинске управе. 

-УколикоОпштинскауправанепоседујенаведенисистемзаштите, а истисенетражинитиодпонуђача, 

радичегајеондапотребансертификат, лиценцапотврдаилидругиодговарајућидокуменатза 4 

запосленалицакодпонуђача? 

Одговор: 

Општинска управа поседује АВС Електроникс систем техничке заштите, уграђен у јдан од највиталнијих 

објеката општине, где је свакодневна фреквенција запослених и посетилаца велика и у којем се чува 

архива од посебног значаја, Приступ систему је ограничен само на кориснике, односно запослена лица у 

општинској управи и овлашћена лица од стране општинске управе. 

-У каквојјевезинаведенисистемсапољочуварском и патролномслужбом. 

Одговор: 



Документ подразумева да су лица прошла обуку за руковање системом техничке заштите, да су 

способна да ураде дијагностику на нивоу корисника (дијагноза аларма, грешака и других догађаја) како 

би реаговала на прави начин у ситуацијама где се тражи брза реакција и хитна интервенција на 

систему. Документ се тражи како би лица имала знања на нивоу напредног корисника система као 

доказ да су заиста прошла обуку код дистрибутера или произвођача. Ово је један од основних задатака 

патролног тима, који у одређеним временским интервалима врши обиласке објекта (на којем је 

уграђена поменута опрема система техничке заштите) и такође контролу рада исправности АВС 

Електроникс система техничке заштите. 

Уколикосеради о грешциилинедостатку  уконкурснојдокументацији, 

предлажемдаизвршитеизменебрисањемтогуслова у складусаодредбамачлана 63. Став 2.Закона о 

јавнимнабавкама. 

Комисија наручиоца неће мењати конкурсну документацију. 

 

Комисија 

 

 ___________________ 

 


