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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 03/19 

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ 

ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

ПИТАЊЕ: 

На страни 3 од 30 конкурсне документације, у делу: 1. ОПИС УСЛУГЕ стоји: 

"Обављање услуга физичког обезбеђења ће се вршити седам радних дана у 

недељи...". Пошто недеља (седмица) има пет радних дана, да ли је овде требало да 

стоји: седам дана у недељи (без радних) или радним данима (пет)? Молимо вас да 

исправите конкурсну документацију у складу с овом примедбом.    

 

ОДГОВОР:  

Конкурсном документацијом наручиоца је јасно предвиђено да ће службеник 

обезбеђења бити радно ангажован седам дана у недељи, тј. да ће сваки дан у 

недељи за службеника обезбеђења бити радни дан. Наручилац сматра да је захтев 

из документације постављен јасно те да, на основу њега, понуђачи могу 

припремити прихватљиву понуду, у складу са чланом 61 став 1 Закона. Сходно 

наведеном, наручилац остаје при описаном захтеву. 

 

ПИТАЊЕ: 

На страни 5 од 30 конкурсне документације, као додатни услов у погледу 

финансијског капацитета, понуђачи треба да докажу да им рачуни нису  били у 

блокади у последњих 5 (пет) година од дана објављивања позива за подношење 

понуда. Овако постављеним условом вршите дискриминацију понуђача и излажете 

их непотребним трошковима. На сајту Народне банке Србије 

"https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html" се могу добити тражени подаци за 

последње 3 (три) године. Мишљења смо да је достављање наведене потврде 

довољан доказ да је понуђач финансијски способан да испуни овај додатни услов, и 

да треба изменити конкурсну документацију у складу са овом примедбом. 

 

ОДГОВОР: 

На страни 8 од 30 Конкурсне документације јасно је наведено: „Наручилац неће 

одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни.“ Додатни услов за учешће у 
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поступку јавне набавке је постављен у складу са одредбом члана 76 став 6 Закона о 

јавним набавкама, у логичкој је вези са предметом набавке и не дискриминише 

понуђаче. Имајући у виду све наведено, наручилац остаје при захтевима садржаним 

у Конкурсној документацији. 

 

ПИТАЊЕ: 

На странама 5, 6 и 7 од 30 конкурсне документације, наведени су додатни услови у 

погледу кадровског капацитета, и начин како се доказује испуњеност тог услова. 

ПРИМЕДБА: Наведено је да понуђач на дан подношења понуде располаже, 

односно има 5 (пет) радника који испуњавају одређене услове. Понуђач 

достављањем (потписане и оверене) изјаве о кадровском капацитету, и 

достављањем тражених доказа, доказује да испуњава тражени капацитет. То не 

значи да ће лица која су наведена у списку изјаве заиста и обављати службу 

обезбеђења код наручиоца. Наручилац може тражити од понуђача да потпишу 

изјаву којом потврђују да ће на објекту наручиоца ангажовати запослене који имају 

радно искуство, искуство у обезбеђењу институција у којима бораве тинејџери итд. 

 

ОДГОВОР: 

Наведено је детаљно дефинисано одредбом члана 7 модела уговора о јавној 

набавци. 

 

ПИТАЊЕ:  

Навели сте "да радници који буду распоређени у школи имају искуства у 

обезбеђењу објеката и лица у близини школе због специфичности подручја". У 

чему се огледа специфичност обезбеђења у подручју ваше школе? Да ли то значи да 

понуђач који није вршио услугу обезбеђења у околини Славије, не може испунити 

овај услов? У чему се специфичност подручја школе разликује од (на пример) Kнез 

Михаилове улице, Теразија или Kалемегдана? Kолика удаљеност од школе је 

прихватљива за испуњеност овог услова? Овако постављеним условом вршите 

дискриминацију понуђача, и предлажемо да га измените или избришете.  

 

ОДГОВОР: 

Наведени услов не односи се на понуђача, већ на лица која су радно ангажована код 

понуђача. Лица која понуђач ангажује за вршење услуге физичког обезбеђења своје 

искуство могу доказати и радом код других послодаваца. Специфичност наведеног 

подручја огледа се у безбедносним ризицима повезаним са близином објеката 

пружања ургентне медицинске помоћи, велике фреквенције људи у вези са свим 

клиникама у саставу Клиничког центра Србије, безбедносних ризика повезаних са 

близином објеката Владе и министарстава као и објеката дипломатско - 

конзуларних представништава већег броја држава. Потребно је, дакле, да понуђач 

докаже да лица која радно ангажује имају искуство на пословима обезбеђења на 

објектима здравствене заштите у околини школе (Клинички центар, Реуматолошки 

институт и сл.), зграда државних органа (Влада, министарства) или дипломатско - 

конзуларних представништава. Начин доказивања испуњености услова јасно је 

дефинисан Конкурсном документацијом. 
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ПИТАЊЕ:  

Потребно је да понуђачи доставе потврде корисника услуга да радници имају радно 

искуство од минимум 3 године у обезбеђењу институција у којима бораве 

тинејџери. За колико радника треба доставити наведене потврде? И овим условом 

вршите дискриминацију понуђача!!! Други понуђачи могу (на пример) да докажу 

да су квалитетно вршили предметну услугу у 5 (пет) средњих школа широм Србије, 

и да на основу тих уговора имају више од 20 (двадесет) запослених, и да сваки од 

њих поседује радно искуство од 1 године у обезбеђењу институција у којима бораве 

тинејџери, али по вама овим не испуњавају тражени услов. Предлажемо да овај 

услов измените или да га избришете, или да доставите образац потврде у 

конкурсној документацији. 

 

ОДГОВОР: 

Конкурсном документацијом је јасно наведено да се све стручне и професионалне 

референце односе на петоро лица. Наручилац је мишљења да је наведени додатни 

услов постављен у складу са одредбом члана 76 став 2 и 6 у вези са одредбом члана 

77 Закона о јавним набавкама.  

 

ПИТАЊЕ:  

Потребно је да понуђачи доставе послодаваца о добро обављеном послу, у раду на 

наведеном подручју и са наведеним узрастом, као и минимум две потврде 

послодаваца о обезбеђењу објеката са наведеног подручја. Kако треба да изгледају 

те потврде? Kолико је то подручје? Kолика удаљеност од школе је прихватљива за 

испуњеност овог услова? Предлажемо да овај услов измените или да га избришете. 

 

ОДГОВОР: 

Потврде послодаваца издају се у слободној форми и једино је важно да садрже 

елементе којима се доказују чињенице да је запослени радио у окружењу лица 

узраста од 14 - 19 година, односно да има искуство у обезбеђењу објеката који се 

налазе у непосредној близини објеката здравствене заштите високе фреквентности 

кретања људи (Клинички центар, Реуматолошки институт и сл.), зграда државних 

органа (Влада, министарства) или дипломатско - конзуларних представништава 

 

 

ПИТАЊЕ:  

Kао доказ испуњености траженог услова (поред више потврда), за раднике треба да 

доставимо обрасце М-А или уговоре о ангажовању. Зашто не захтевате и 

фотокопије лиценци? Обавештавамо Вас да су од 01.01.2017. године ступиле на 

снагу, и примењују се одредбе Закона о приватном обезбеђењу по којима послове 

приватног обезбеђења могу вршити правна лица, предузетници и физичка лица која 

имају лиценцу за вршење ових послова, издату од стране Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије. Kао обавезан услов за учешће у поступку 

јавне набавке, правна лица морају поседовати „Лиценцу за вршење послова 

физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским 

приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана“. Такође, 
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службеници обезбеђења морају поседовати „Лиценцу за вршење послова 

службеника обезбеђења – са или без оружја“. 

 

ОДГОВОР:  

Наведено је детаљно дефинисано одредбом члана 7 модела уговора о јавној 

набавци. 

 

Комисија за јавну набавку 

 

  

  

 

 

  

 


