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ПРЕДМЕТ: Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку мале вредности –  Услуге физичко техничког обезбеђења, ЈН бр.13/20. 

 

Дана 05.03.2020. године, примили смо  захтев за додатне информације/појашњења у вези јавне 

набавке мале вредности –  Услуге физичко техничког обезбеђења, ЈН бр.13/20, оквиру кога су 

постављена следећа питања: 

 

„1. Na strani 7/34 konkursne dokumentacije, kao dodatni uslov u pogledu kadrovskog kapaciteta, 

propisali ste da ponuđači moraju imati najmanje 11 zaposlenih. Na strani 10/34 konkursne 

dokumentacije navedeno je (između ostalog) da se to dokazuje fotokopijama licence za obavljanje 

poslova obezbeđenja za 3 zaposlena. 

PRIMEDBA: Obaveštavamo Vas da su od 01.01.2017. godine stupile na snagu, i primenjuju se 

odredbe Zakona o privatnom obezbeđenju po kojima poslove privatnog obezbeđenja mogu vršiti 

pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja imaju licencu za vršenje ovih poslova, izdatu od strane 

Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Kao obavezan uslov za učešće u postupku javne 

nabavke, pravna lica moraju posedovati „Licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite lica i 

imovine i održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima 

okupljanja građana“. Takođe, službenici obezbeđenja moraju posedovati „Licencu za vršenje 

specijalističkih poslova službenika obezbeđenja – sa ili bez oružja“. Dakle, neophodno je da 

Naručilac izmeni konkursnu dokumentaciju, i da za svih 11 lica zahteva dostavljanje licenci. 

2. Na strani 7/34 konkursne dokumentacije, kao dodatni uslov u pogledu tehničkog kapaciteta, 

propisali ste da ponuđači moraju imati poslovni prostor od najmanje 250m2. 

PRIMEDBA: Naručilac je propisao ovaj dodatni uslov iako za isto nema uporište u ZJN. Svi 

dodatni uslovi u konkursnoj dokumentaciji moraju biti u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke. 

To praktično znači da mora da postoji povezanost između predmeta javne nabavke i svakog 

propisanog dodatnog uslova za učešće u postupku. Konkretno, ako jedan ponuđač poseduje 

poslovni prostor od 300m2, a drugi od 90m2, to bi trebalo da znači da će realizacija predmeta javne 

nabavke biti efikasnija od strane prvog ponuđača. Veličina poslovnog prostora koji koriste 

ponuđači ne utiče na samu realizaciju predmeta javne nabavke, odnosno na njegovu uspešnost. 

Molimo Naručioca da ovaj uslov izmeni u skladu sa ovom primedbom. 

3. Na strani 7/34 konkursne dokumentacije, kao dodatni uslov u pogledu tehničkog kapaciteta, 

propisali ste da ponuđači moraju imati kontrolni centar sa interventnom službom. Na strani 10/34 

konkursne dokumentacije navedeno je da se to dokazuje fotokopijom zapisnika inspekcijskog 

nadzora MUP-a.   

PRIMEDBA: Kako je navedeno u primedbi za pitanje broj 1, od stupanja na snagu Zakona o 

privatnom obezbeđenju, dokaz o ispunjenosti uslova za vršenje poslova obezbeđenja je dobijanje 

licence od strane MUP-a RS. Dakle, dostavljanje zapisnika inspekcijskog nadzora MUP-a je 

nepotrebno, jer ponuđač ne bi dobio Licencu za vršenje poslova obezbeđenja (izdaje je MUP) da 

nema kontrolni centar koji ispunjava zakonske uslove. Molimo Naručioca da ovaj uslov izmeni u 

skladu sa ovom primedbom. 



4. Na strani 7/34 konkursne dokumentacije, kao dodatni uslov u pogledu tehničkog kapaciteta, 

propisali ste da ponuđači moraju posedovati alko-test aparat. Na strani 10/34 konkursne 

dokumentacije navedeno je da se to dokazuje (između ostalog) i fotokopijom računa o kupovini 

aparata. 

PITANJE: Da li će Naručilac prihvatiti kao ispunjen uslov ako Ponuđači dostave fotokopiju popisne 

liste iz koje se vidi da poseduju traženo sredstvo? 

5. Na strani 7/34 konkursne dokumentacije, kao dodatni uslov u pogledu tehničkog kapaciteta, 

propisali ste da ponuđači moraju posedovati najmanje 5 mobilnih telefona. Na strani 10/34 

konkursne dokumentacije navedeno je da se to dokazuje fotokopijom računa za mesec koji prethodi 

mesecu u kom je objavljen poziv za podnošenje ponuda, tj. za FEBRUAR 2020. godine. 

PITANJE: Da li će Naručilac prihvatiti kao ispunjen uslov ako Ponuđači dostave fotokopiju računa 

za JANUAR 2020. godine, u slučaju da ne dobiju navedeni račun do dana predaje ponuda? 

6. Na strani 17/34 konkursne dokumentacije (OBRAZAC 2), nalazi se obrazac strukture cene sa 

uputstvom kako da se popuni. 

PRIMEDBA: Mišljenja smo da je ovaj obrazac nepotreban! Naručioca treba da interesuje ponuđena 

cena po radnom satu angažovanog službenika obezbeđenja, ili ukupna ponuđena cena. Koliko 

Ponuđač plaća radnika u kontrolnom centru, koordinatora ili administrativnog radnika, Naručioca 

ne treba da zanima. Koliki su troškovi uniforme, kancelarijskih usluga, takođe. Ma koliko ponuđači 

da plaćaju svoje službenike, taj iznos nije manji od zakonom propisanog iznosa. Uostalom, 

ponuđači potpisuju i izjavu (strana 21/34 konkursne dokumentacije) pod punom odgovornošću da 

poštuju zakone. Na osnovu te izjave zaključuje se da ponuđači ne isplaćuju zaradu zaposlenima 

manju od minimalne cene rada u Republici Srbiji. Da li iznosi upisani u ovu tabelu mogu uticati 

na Vašu odluku o dodeli ugovora? Da li ćete odbiti ponudu Ponuđača koji nije dobro (po 

kriterijumima Naručioca) popunio predmetnu tabelu?“ 

 

  

   

Комисија за јавну набавку је дана 06.03.2020. године, размотрила постављено питање и на 

основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама доставља додатне информације 

/појашњења, на постављена питања: 

 

1. Наручилац је, као доказ кадровског капацитета за 11 запослених тражио  фотокопије 

одговарајућег М обрасца о пријави на социјално осигурање код понуђача и фотокопије 

уговора о радном ангажовању, а за 3 запослена и  фотокопије лиценце које издаје МУП 

Р.Србије за обављање послова физичко-техничког обезбеђења, за физичка лица, што је 

сматрао довољним кадровским капацитетом. 

2. У вези Вашег питања бр. 2 обавештавамо Вас да  Наручилац није имао намеру да 

постави такав услов већ је приликом писања погрешно уписао најмање „250м2“ уместо 

„50м2“ и није приметио грешку, те ће понуде понуђача који имају пословни простор од 

најмање 50м2 бити прихваћене као одговарајуће. Ради се о грешки у куцању. 

3.  Наручилац је на страни 7/34, као доказ о раду контролног центра тражио достављање 

копије  записника инспекцијског надзора МУП РС и при том доказу остаје. Понуђачи 

који, у складу са Законом о приватном обезбеђењу имају Лиценцу за вршење послова 

обезбеђења, коју издаје МУП РС, могу да доставе и тражени доказ, јер је Наручиоцу 

битно да је контролни центар у функцији и у својини понуђача. При том се мисли на 

контролни центар, а не на објекат. 

4. Наручилац је, на страни 10/34 конкурсне документације тражо копију рачуна или 

уговора да би утврдио да понуђач стварно поседује апарат, тако да пописна листа није 

адекватан доказ. 

5. У вези питања да ли копија рачуна може бити из јануара, уколико не стигне за фебруар, 

наручилац ће прихватити и рачун за јануар 2020. године. 



6. На страни 17/34 конкурсне документације дат је образац 2 – Образац структуре цене са 

упутством за попуњавање. Образац је дат тако понуђач може да искаже све трошкове које 

има у вези предмтне набавке. Наручилац није имао намеру да проверава како понуђачи 

калкулишу административне трошкове, канцеларијске трошкове, трошкове униформе, 

путне трошкове и сл. У дати образац понуђачи ће уписати све трошкове који се покривају 

из јавне набавке, а  које има у реализацији предметне набавке.  

 

Ова информација, сходно члану 63.став 3. Закона о јавним набавкама, биће објављена на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

         Комисијa за јавну набавку с.р. 

 

  


