
 

 

Број:   01-2/2019/ 5 

Датум:  15.01.2019.      

 
Предмет: Набавка Комуналне услуге, по партијама – услуге чишћења објекта ЦЗУНС и услуге 

обезбеђења објекта ЦЗУНС; ЈН број 01-2/2019 

 

Сагласно одредби члана 63 Став 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), на тражење појашњења односно додатне информације, достављамо следећи 

одговор: 

 

Pitanje: 
Наиме на страни 10/49  предметне Kонкурсне документације за Партију 2. захтевали сте да 

понуђачи који учествују у поступку јавне набавке морају доказати кадровски капацитет, и то 

да располажу довољним кадровским капацитетом, односно да на територији 

града??? имају довољан број запослених за несметано и ефикасно обављање послова који су 

предмет јавне набавке, односно да у сваком моменту имају: 

1)   расположивих и доступних 5 (пет) извршилаца за обављање редовних 

послова који су предмет ове јавне набавке, 
2)   најмање 10 (десет) извршилаца за потребе посебних посета и 

манифестација, који су сви у сталном радном односу, запослени на неодређено 

или одређено време на пословима физичко-техничког обезбеђења, са завршеном 

најмање КВ, односно III степеном стручне спреме, и испуњавају све законом 

прописане услове за рад на овим пословима, као и све посебне услове које је 

прописао наручилац у конкурсној документацији; и имати положен стручни испит 

из заштите од пожара, морају бити обучени и поседовати одговарајуће дозволе за 

рад са ватреним оружјем (пиштољем или револвером) и потврде о завршеном 

Курсу из прве помоћи и заштите; поседовати знања за коришћење опреме за 

противпровалну заштиту; (крај цитата) 

Као доказ тражили сте: Збирни образац ЕБП-ПУРС (извод из електронске базе података пореске 

управе РС) за месец децембар 2018. године. (Понуђач мора поштовати обавезе које произилазе из 

важећих прописа о запошљавању и условима рада, тј. Закона о раду, члан 110. – Зарада се 

исплаћује најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца за претходни месец, 

такође приликом исплате зараде понуђач мора поштовати минималну цену рада по радном часу); 

Даље, тражили сте потписан колективан уговор усклађен са Законом о раду, за 5(пет) извршилаца 

за обављање редовних послова који су предмет ове јавне набавке 

- уверењa о положеним стручном испиту из области заштите од пожара издато од надлежног МУП 

сходно члану 55. Закона о заштити од пожара (сл.гласник РС 111/09), од којих најмање 2 

радника од тражених 5 треба да поседују сертификат о обучености руковањем пожарном 

централом ЕССЕР издате од овлашћене фирме која има сертификат или потврду од 

добављача ове врсте опрема да може да изда поменуту потврду. 

· важећу лиценцу за вршење послова службеника обезбеђења – без оружја, или други доказ из 

кога се недвосмислено може закључити да лице испуњава услове за издавање поменуте лиценце. 



 

 

· важећу полису осигурања. 

У истој конкурсној докуметацији сте на страни 35/49 Конкурсне документације у Моделу 

уговора у члану 3. навели да је добављач обавезан да услуге које су предмет овог Уговора врши 

на објекту наручиоца и око њега, у временском периоду и по сменама које је одредио наручилац, 

са одговарајућим бројем извршилаца и потребном опремом (наоружање, радио станице и остала 

опрема), а све према условима и захтевима наручиоца услуга из дате спецификације са описом у 

конкурсној документацији. Као и да је добављач обавезан да за потребе редовног физичко-

техничког обезбеђења објеката Наручиоца, у моменту ступања уговора на снагу и за све 

време трајања Уговора, обезбеди у сваком моменту доступних 5 (пет) извршилаца за 

обављање редовних послова који су предмет овог уговора, као и најмање 30 (тридесет) 

извршилаца са завршеном најмање КВ, односно III степеном стручне спреме, и испуњавају све 

законом прописане услове за рад на овим пословима, као и све посебне услове које је прописао 

наручилац у конкурсној документацији; и имати положен стручни испит из заштите од пожара, 

морају бити обучени и поседовати одговарајуће дозволе за рад са ватреним оружјем (пиштољем 

или револвером) и потврде о завршеном Курсу из прве помоћи и заштите; поседовати знања за 

коришћење опреме за противпровалну заштиту.?? 

Сугеришемо Наручиоцу да исправи ову неисправност и нелогичност у Конкурсној 

документацији и усклади тражени кадровски капацитет, јер у додатним условима тражи 

минимум 15 извршиоца за доказ кадровског капацитета, док у Моделу уговора обавезује 

понуђаче да располаже са минимум 35 извршилаца. 

Одговор: 

Наручиоц је исправио ову неисправности и нелогичност. 

 

Питање 2: 

Чланом 71. ЗЈН, ставом 2. прописано је да Наручилац одређује техничку спецификацију предмета 

јавне набавке у виду карактеристика или функционалних захтева који морају бити довољно 

прецизни и јасни како би понуђачи могли да припреме одговарајуће понуде. Сугеришемо 

Наручиоцу да је сагласно члану 61. став.1 ЗЈН, дужан да припреми конкурсну документацију тако 

да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Дакле, сваки захтев Конкурсне 

документације мора бити јасан, усклађен и недвосмислен. 

Упозоравамо Наручиоца да извршиоци морају обавезно да, за обављање послова физичко 

техничког обезбеђења, имају неопходну лиценцу, у складу са чланом 8. Закона о приватном 

обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ број 104/2013, 42/2015), односно лиценцу за вршење послова 

физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, 
јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, са оружјем или без оружја. У 

додатним условима сте навели да кадровски капацитет понуђача односно извршиоци морају бити 

обучени и поседовати одговарајуће дозволе за рад са ватреним оружјем (пиштољем или 

револвером), а као доказ нисте тражили обавезно прилагање лиценце за вршење послова 

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

јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, са оружјем! 

Одговор 2: 

Наручилиц је у делу Обавезни услови на страни 8 тачка 5 навео тражену лиценцу у складу са 

Законом о приватном обезбеђењу. 
 

Питање 3: 

Даље, на страни 10. Конкурсне документације тражите извршиоце који имају лиценце за 

вршење послова физичко техничког обезбеђења са оружјем, а на страни 11 Конкурсне 



 

 

документације тражите извршиоце који имају лиценце за вршење послова физичко 

техничког обезбеђења без оружја??? 

У складу са наведеним упозоравамо Наручиоца да прецизира који тачно доказ тражи од 

понуђача, за колико извршиоца као и да тачно и прецизно правно формално наведе назив 

лиценце коју захтева! 

Одговор 3 : 

Наручиоц је исправио ову неисправности и нелогичност те је ускладио у Конкурсној 

документацији. 
 

Питање 4: 

Навели сте као услов за учешће у поступку  да понуђач мора да располаже довољним кадровским 

капацитетом, на територији Града и има довољан број запослених за несметано и ефикасно 

обављање послова који су предмет јавне набавке, навели сте да за 5(пет) извршилаца за обављање 

редовних послова који су предмет ове јавне набавке достава - уверењa о положеним стручном 

испиту из области заштите од пожара издато од надлежног МУП сходно члану 55. Закона о 

заштити од пожара (сл.гласник РС 111/09), као и да  најмање 2 радника од тражених 5 треба да 

поседују сертификат о обучености руковањем пожарном централом ЕССЕР издате од 

овлашћене фирме која има сертификат или потврду од добављача ове врсте опрема да може 

да изда поменуту потврду?! 

Упозоравамо Наручиоца на чињенице да је Законодавац прописао 
да je Наручилац дужан да избегне кршење члана 10. ЗЈН, тј да омогући што је могуће већу 

конкуренцију, као и да је дужан да избегне кршење члана 12. Закона о јавним набавкама, односно 

сугеришемо Наручиоцу да је дужан да у складу са чланом 12. Закона о јавним набавкама (Начело 

једнакости понуђача), у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим 

понуђачима, те не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, 

предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би 

произилазила из класификације делатности коју обавља понуђач. 

У дефинисаном  додатном услову кадровског капацитета Наручилац је прекршио члан 10. 

ЗЈН тиме што је за учешће у поступку захтева да понуђачи буду искључиво понуђачи који су 

са поручја Града Новог Сада, а то нема право као и да је условио да су извршиоци већ 

обучени за рад на централи пожарне централе ЕССЕР, коју он има на објекту. То значи да 

претенциозно фаворизује  понуђаче који су вршили услугу обезбеђења у овом објекту у 

претходном периоду и већ су обучени за ту централу, а искључује понуђаче који нису, што 

нема право у складу са ЗЈН! 

Да би избегао кршење Закона, сугеришемо Наручиоцу да изузме територијалну 

класификацију из услова за учешће, као и да наведе да је неопходно да су извршиоци 

најповољнијег понуђача дужни да обаве обуку руковања на припадајућој централи ЕССЕР! 

Или да на други начин прилагоди улов за учешће тако да он не крши члан 10 и члан 12 ЗЈН! 

Одговор 4:  

Наручилац је избрисао територију као Вашу препоруку с тим да напомињемо да Наручиоц 

није обавизивао Понуђаче да имају запослене из Новог Сада већ да их има на располагању без 

обзира одакле су. 

Констатација у вези ЕЦЦЕР пожарне централе није на месту јер не прејудицира на било 

какву повезаност постојећег обезбеђења и њихове обавезе да буду обучени на њој, ради се о 



 

 

обавези по законским оквирима и о врсти централе која спада у ред стандардних централа 

које се у последњој деценији уграђује у већини пословних обејаката по Србији. 

Питање 5: 

На страни 9. Конкурсне докуемнтације навели сте дужност понуђача за обе партије (Партију 1 и 

Партију 2), да морају да испуњавају пословни капацитете и то : 

 Да располажу неопходним пословним капацитетом, односно да су у 2017/2018. години 

закључили минимум шест уговора о пружању услуга у минималном периоду од годину дана 

које су предмет ове јавне набавке, а као  ДОКАЗ сте захтевали: оверене и попуњена образце 

потврда референце образац бр 6!! 

На страни 27/49 Конкурсне докуемнтације у Конкурсној документацији сте дали  образац 

Референтне листе за Партију 1, међутим НИГДЕ У КОНКУРСНОЈ ДОКУЕМЕНТАЦИЈИ 

НИСТЕ УГРАДИЛИ РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ ЗА ПАРТИЈУ 2, ДА БИ ПОНУЂАЧИ МОГЛИ 

ДА ДОСТАВЕ РЕФЕРЕНЦЕ ЗА УСЛУГУ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА! 

Одговор 6: 

Исправљен образац 

Питање 7: 

На страни 10. Конкурсне документације навели сте да за учешће у поступку за Партију 2. 

тражите важећу полису осигурања! Нисте навели коју конкретно полису тражите, нисте 

навели лимит полисе коју захтевате од понуђача, те самим тим непрецизностима доводите 

све понуђаче у неповољан положај, јер је нејасно по којим критеријумима ће се рангирати! 

Одговор 7: 

Избрисан услов. 

Питање 8: 

Указујемо Наручиоцу да члан. 12. став 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени Гласник РС ", бр. 86/2015) дефинише који су основни елементи понуђене цене 

садржани у обрасцу понуде, а то су: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а и процентуално 

учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања 

цене током периода трајања уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, 

рада, енергената и др.) Даље, члан 3. ставом 1 тачком 33. ЗЈН дефинише да је прихватљива понуда, 

понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца нити обавезе понуђача, и која 

не прелази износ процењење вредности јавне набавке. 

У складу са наведеним неопходно је да Наручилац формира Образац структуре цене у 

конкурсној окументацији  и да унесе укупни оквиран број часова за извршење услуге, како би 

могао да процени да ли понуда понуђача прелази износ процењене вредности или не прелази, 

односно да ли је понуда прихватљива или није прихватљива, као и да би понуђачи могли да 

припреме прихватљиву понуду. Како ће Наручилац утврдити да ли је понуда прихватљива 

уколико у обрасцу структуре цена не унесе оквирни број часова потребних за извршење 

услуге???? Другим речима,  да би Наручилац могао да рангира понуде у складу са Законом о 

јавним набавкама, а понуђачи да припреме прихватљиве понуде неопходно је да се наведе оквиран 

број часова потребих за извршење услуге у обрасцу структуре цене која је саставни део понуде 

понуђача. Такође, сугеришемо Наручиоцу да исправи неправилност у Конкурсној документацији 



 

 

и  дефинише оквирни број радних сати  потребних за укупно извршење услуге, да би могао да 

рангира понуде понуђача, исте унесе у Обрасцу Структуре цене, да би сходно томе и позитивним 

прописима који уређују област јавних набавки, у Обрасцу структуре цене омогућио свим 

понуђачима да једнообразно, и у складу са својом понуђеном јединичном ценом 

искажу  укупни износ понуде са и без пдв-а, а у односу на оквирни број часова и јединичну 

цену. 
  

У складу са наведеним, сугеришемо да наручилац искаже укупан оквиран број часова 

потребан за извршење набавке на месечном нивоу, те прецизира техничке карактеристике 
услуге, и да је прилагоди Образац структуре цене понуде у складу са ЗЈН!! 

 

Одговор 8: 

Прилагођен је образац структуре цене.   

 

 

S poštovanjem, 

 

Komisija za javnu nabavku 01-2/2019 


