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                                                                                                         Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

 

Питање 1: 

На страни 12 од 44 у оквиру Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. 

закона, тачка 4. наручилац је дефинисао следеће: 

 

4) Услов: Да понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, (чл. 75. став 1. 

тач. 5) Закона. 

*Овај услов треба да испуњавају сви чланови групе понуђача. 

  
Није јасно зашто наручилац инсистира да овај услов треба да испуњавају сви чланови групе 

понуђача? Смисао удруживања компанија кроз заједничку понуду јесте управо креирање 

пословног капацитета за учешће у јавним набавкама. На овај начин се омогућава и постизање 

веће конкуренције као и транспарентност набавке. 

 

Члан 81. став 3. који говори о заједничкој понуди гласи: 

 

„Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова“. 

 

Такође, подсећамо Вас да на овај начин кршите Члан 10. став 1, ЗЈН којим је предвиђено да 

је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.  

 

Наведеним поступањем кршите и Члан 10. Став 2 Закона о јавним набавкама који дефинише 

начело обезбеђивања конкуренције а који гласи: 

 

“Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 

понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког 

поскупка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и 

критеријума”. 



 

 

 

Тражимо да наручилац измени конкурсну документацију тако што ће избацити из текста 

услов да сви чланови групе понуђача треба да имају дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке. 

 

Одговор 1: Чланом 9. став 1. тачка 1) Закона о приватном обезбеђењу, (,,Службени гласник РС“ 

бр. 104/13, 45/15 и 87/18), прописано је да Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и 

пословања, издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Наручилац остаје при 

захтеву из конкурсне документације, имајући у виду да је целокупан предмет јавне набавке 

уско везан за услугу израде акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, за 

коју врсту услуга је наведеним законом прописано да се за вршење послова приватног 

обезбеђења не може ангажовати правно лице и предузетник који нема лиценцу.  
 

Питање 2: 

На страни 14 од 44 у оквиру додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, за 

пословни капацитет је дефинисано да понуђач мора да поседује сертификат: 

 

- Сертификат о оспособљености за спровођење превентивних мера у спречавању ширења 

заразне болести КОВИД 19. 

 

Молимо да нам одговорите на питање које званично сертификационо тело издаје овакав 

сертификат? 

 

Одговор 2: 

Сертификат се може добити од сертификационих тела, као нпр. INTERCERT и других.  

 

Питање 3: 

На страни 14 од 44 у оквиру додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, у оквиру 

кадровског капацитета, као услов се тражи да понуђач има најмање 3 запослена лица у 

радном односу на неодређено време, који поседују важећу лиценцу за процену ризика у 

заштити лица, имовине и пословања. Према Закону о раду, лице је могуће радно ангажовати 

и на основу Уговора о делу. Молимо да исправите неправилност у тексту да се где се тражи 

неодређено време.  

 

Одговор 3: 

Наручилац је захтевао да понуђач има минимум три запослена лица у радном односу на 

неодређено време, која поседују важећу Лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине 

и пословања, која се издаје физичком лицу из разлога што Министарство унутрашњих 

послова Републике Србије, захтева за правно лице да би добило лиценцу за процену ризика у 

заштити лица, имовине и пословања да има најмање једног запосленог службеника  

обезбеђења са лиценцом за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања и раздваја 

запослено лице и ангажоване раднике по основу привремених и повремених послова и 

допунског рада. Имајући у виду да ће наведени службеници обезбеђења са лиценцом за 

процену ризика израдити акт о процени ризика који укључује приступ осетљивим 

информацијама, наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације. 

 

 

                                                                                             Комисија за јавну набавку 

 


