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Датум: 19.03. 2018.
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1.

На основу чл.63. став 3. и 4. ЗЈН, а поводом питања које је Наручиоцу упућено од
стране потенцијалног понуђача путем електронске поште дана 16.03.2018.г, Комисија у
законском року даје следећи одговор:
1) Питање цитирамо:
Молимо вас да нам у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.
124/12,14/2015 i 68/2015) и Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности
“Услуга обезбеђења Срењошколског дома“ , ЈНМВ 4/2018 дате додатне информације, тј.
појашњење.
1.
У додатним условима који се тичу кадровског капацитета, предвидели сте као начин
ангажовања извршиоца, да могу бити ангажовани по било ком основу у складу са Законом
о раду на пословима физичког обезбеђења.
Овим путем желимо да вам укажемо на пар чињеница која се тичу овог услова, тј. начина
ангажовања извршиоца којима се показује кадровски капацитет Понуђача.
На основу члана 63. Законом о приватном обезбеђењу (Сл.гласник РС бр.104/13 i 42/15)
службеник приватног обезбеђења приликом вршења послова обезбеђења мора код себе
имати легитимацију.
Чланом 62. Законом о приватном обезбеђењу (Сл.гласник РС бр.104/13 i 42/15)
предвиђено је да легитимацију службеника приватног обезбеђења издаје МУП.
У упутству МУП-a за издавање легитимације службеницима приватног обезбеђења,
предвиђено је да се између остале документације која се прилаже МУП-у за издавање
легитимације службеника обезбеђења, прилаже доказ да је службеник приватног
обезбеђења у РАДНОМ ОДНОСУ код подносиоца захтева, тј. у овом случају Понуђача.
Такође важећим Законом о приватном обезбеђењу (Сл.гласник РС бр.104/13 i 42/15)
предвиђено да је могуће ангажовати службенике обезбеђења искључиво у радном односу,
док је ангажовање службеника обезбеђења ван радног односа – тачније по основу
привремено повремених послова могуће исључиво при вршењу послова редарске службе.
На основу ваше спецификације предметне јавне набавке, јасно је ви нисте расписали
набавку за послове редарске службе, већ вршење услуга физичко – техничког обезбеђење
одређеног објеката који сте навели у спецификацији услуге.
Позивамо Вас да наведену неправилност и неусклађеност за позитивним прописима који
регулишу област приватног обезбеђења исправите, и измените конкурну документацију!
ОДГОВОР:
Питање 1.
Комисија се слаже са неправилношћу на коју је указао потенцијални понуђач.
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На основу наведеног, Наручилац сматра да, по наведеном питању потенцијалног
понуђача, има основа за измену Конкурсне документације, а самим тим и законског
разлога за продужење рока за подношење понуда.
2) Питање цитирамо:
2. Такође, као додатни услов везан за кадровски капацитет које се тичу извршиоца
женског пола имате неусклађеност у смислу да у изјави на Обрасцу 7. на страни 23. као и
на страни 32. Конкурсне документације тражите да извршиоци женског пола имају
најмање 6 месеци радног искуства, док у додатним условима на страни 9. Конкурсне
документације нисте навели радно искуство од најмање 6 месеци за женске извршиоце.Да
ли је потребно да женски извршиоци имају најмање 6 месеци радног искуства?
ОДГОВОР:
Питање 2.
Због специфичности Наручиоца код којег су искључиво смештене ученице, односно лица
женског пола, сматрамо да је неопходно радно искуство од најмање 6 месеци.

На основу наведеног, Наручилац сматра да, по наведеном питању потенцијалног
понуђача, има основа за измену Конкурсне документације, а самим тим и законског
разлога за продужење рока за подношење понуда.
3) Питање цитирамо:
3. На страни 31. Конкурсне документације Обрасца 14, као неопходан пословни капацитет
наводите да Понуђач примењује стандард SRPS A.L2002:2015 за пружање услуга
физичког обезбеђења, док на страни 8. Конкурсне документације које се тичу пословног
капацитета овај стандард не спомињете.Да ли је потребно да Понуђачи поседују наведени
стандард или не?
ОДГОВОР:
Питање 3.
Није потребно да понуђачи поседују наведени стандард.
На основу наведеног, Наручилац сматра да, по наведеном питању потенцијалног
понуђача, има основа за измену Конкурсне документације, а самим тим и законског
разлога за продужење рока за подношење понуда.
Следе измене и допуне конкурсне документације.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ЈН бр. 4/2018

