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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊЕ И ОДГОВОР У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: ЛИЦЕНЦА ЗА ГПС СИСТЕМ,  

ЈН БР. 265/17 

 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 14/15 

и 68/15“), достављамо Вам oдговор на питање у вези набавке добара: ЛИЦЕНЦА ЗА ГПС 

СИСТЕМ, ЈН број 265/17 

ПИТАЊЕ бр. 1:   
Према цлану 75. Закона о јавним набавкама (став 1, тачка 5) понуђач је дужан 
да поседује дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
Сходно цлану 10. Закона о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 
42/2015) и Правилнику о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких 
средстава ("Службени гласник РС", бр. 19/2015), фирме које се баве уградњом, 
одржавањем и пружањем техничке подршке за било који ГПС систем, морају имати лиценцу 
за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите, а у 
складу са цланом 35. истог Закона употребљена техничка средства морају испуњавати 
законске норме и техничке стандарде Републике Србије, а сходно цлановима 4., 5. и 14. 
Правилника о начину вршења послова техничке заштите су дефинисани и одговарајући 
елементи 
од уградње, преко пуштања у рад и обуке корисника до континуираног пружања услуге. 
Поседовање Лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања 
система техничке заштите и обуке корисника је по Закону о приватном обезбеђењу 
обавезан услов и без ње правно лице није у могућности да се бави овим пословима, сходно 
томе у овом поступку јавне набавке мора бити обавезни услов за учешће у јавној 
набавци. 
Молимо Вас да се упознате са именованим законом, те да поставите услове за учешце у 
поступку јавне набавке, тако да буду у складу са Законом о јавним 
набавкама али и у складу са другим законима који регулишу предметну област (у овом 
слуцају Закон о приватном обезбеђењу (Сл. Гласник РС 104/13, 42/15), јер цемо у 
супротном бити принуђени да потражимо заштиту права и то на садржину конкурсне 
документације 

 ОДГОВОР бр.1:  Није потребно тражити напред наведени доказ, односно остајемо при 

условима задатим конкурсном документацијом. 

 
ПИТАЊЕ бр. 2:  За који софтвер је потребна лиценца? 



 
 
ОДГОВОР бр.2:  У питанју је SKY-WATCH серверска апликација за прихват и приказ 
података. 
 
 
 
 
                                                                                     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ С.Р. 
 


