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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и измена конкурсне документације у вези поступка јавне 

набавке услуге физичко-техничког обезбеђења пословних објеката РФЗО за период од 12 
месеци, бр. јавне набавке: 404-1-224/19-14 

 
Дана 22.04.2019. године, заинтересована лица обратила су се захтевом за додатним 

појашњењем у вези поступка јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења пословних објеката 
РФЗО за период од 12 месеци, бр. јавне набавке: 404-1-224/19-14, сходно члану 63. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 
              Питање бр. 1: 
 
          „Да ли имате Урађен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, за 
предметну ЈН број: 404-1-224/19-14?  
           Питање гласи да ли имате Урађен горе поменути АКТ (елеборат) ДА или НЕ, у складу са 
чланом 5 ("Сл. гласник РС", бр. 98/2016), као и са Законом о приватном обезбеђењу (измене и допуне) 
где је јасно назначено да правна лица која врше услугу приватног обезбеђења не могу склопити 
Уговор ако корисник услуга не поседује акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања на 
начин не мањим од мера из самог акта које произилазе - а који представља пословну тајну.  
            За локације којa je предмет Јавне набавке, (ако имате урађен Акт о процени ризика у заштити 
лица имовине и пословања, молимо Вас да унесете,односно, измените конкурсну документацију са 
назнаком у коју групи угрожености сте сврстани, односно, који је ниво ризика).  
         У супротном ако немате урађен Акт, (а где сте били у Законској обавези Ваш рад усагласити са 
доле поменуим Законом, Уредбом Правилницима још 2017) молим да обуставите јавну набавку у 
складу са Законом ЈН до израде поменутог Акта, или да набавку извршите супротно важећим 
Законима, Правилницима,Уредбама и прописима РС. 
          Ако имате урађен Aкт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања, да ли сте јавну 
набавку усагласили са поменутим актом у смислу потребног броја извршилаца и техничке заштите из 
разлога јер на основу измена и допуна Закона о приватном обезбеђењу давалац услуга је у прекршају 
ако потпише Уговор са корисником услуга мањим од прописаних мера у самом Акту о процени ризика 
у заштити ЛИП (казна предвиђена за даваоца услуга ФТО је од 500.000,00 - 2.000.000,00). 
           Да ли је по АКТУ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА У ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА у 
самом плану обезбеђења назначено да сви извршиоци морају имати стручни испит у заштити од 
пожара,и који број, јер је на основу   конкурсне документације,број извршилаца који ви тражите  већи 
за 50 % од броја потребних извршилаца за Ваше објекте који су предмет набавке.„ 

 
             Одговор бр. 1: 
 
 У току је израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања за наше објекте. 
Напомињемо да ће исти бити израђен пре закључења уговора у предметном поступку јавне набавке.  
  
              Питање бр. 2: 
 

             „Прегледом ваше конкурсне документације сматрамо да су одређени захтеви који су дати у 

додатим условима а који се односе на кадровске, финансијске, техничке и друге услове, представљају 

дискриминишући услов и крши начело обезбеђења конкуренције. 

У циљу обезбеђења начела конкуренције предлажемо да се измени конкурсна документација по 

следећеим питањима и то: 

             На страници 10 и 11 у тачки 7. - Додатни услови за учешће који се односи на Пословни 

капацитет конкурсне документације тражите да понуђач поседује лиценцу за израду процене ризика 

од катастрофа и Плана заштите и спасавања у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама. По незваничним информацијама добијеним од стране Сектора 
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за ванредне ситуације МУП-а, који је једино надлежан за издавање наведене лиценце, до 

расписивања тендера ниједан Привредни субјекат није добио наведену лиценцу, док су поднета  три 

захтева за издавање исте и у поступку су издавања. Из наведеног разлога сматрамо да је тражење 

наведеног услова неосновано и да је тиме повређено начело обезбеђења конкуренције из чл. 

10 Закона о јавним набавкама.“ 

 

          Одговор бр. 2: 

 

          Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу услови за учешће и доказивање 
испуњености услова - Додатни услови за учешће - тачка 7. Пословни капацитет, на стр. 10/40, тако 
што се уместо: 
 
          „Да понуђач поседује лиценцу за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и 
спасавања у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситурацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018)“. 
 
Сада стоји: 
 
          „Да понуђач има ангажовано лице које поседује лиценцу за израду процене ризика од 
катастрофа и плана заштите и спасавања у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситурацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018)“. 
 
          Питање бр. 3: 

 

          Наручилац на страници бр. 11 (Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке) тачка 8 

Технички капацитети где се тражи да је понуђач поседује службене мобилне телефоне са 

претплатничким бројевима за 150 запослених на пословима физичко-техничког обезбеђења. 

Предлажемо да се овај услов смањи на 50 телефона, имајући у виду да се конкурсном 

документацијом тражи обезбеђење за 49 објеката на којима би било ангажовано 98 радника 

физичко-техничког обезбеђења. 

  

          Одговор бр. 3: 

 

           Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу: Услови за учешће и доказивање 
испуњености услова - Додатни услови за учешће - тачка 8) Технички капацитет, на стр. 11/40, тако 
што уместо: 
 
       „Да понуђач поседује службене мобилне телефоне са претплатничким бројевима за 150 
запослених на пословима физичко-техничког обезбеђења“. 
 
        сада стоји: 
 
     „Да понуђач поседује најмање 50 активних службених мобилних телефона, за сваки објекат 
најмање  по један мобилни телефон.“ 

 
          Питање бр. 4: 

          Наручилац на страници бр. 12, тачка 9 додатних услова - Кадровски капацитети,  тражи да 

понуђач има најмање 150 ангажованих лица у радном односу или кроз други вид ангажовања у складу 

са законом, са лиценцом за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја (ЛФ-1), 

која морају поседовати положен стручни испит из противпожарне заштите. Имајући у виду да се 

Јавна набавка односи на набавку услуга Физичко - техничког обезбеђења а не противпожарне 

заштите, предлажемо да се наведени услов избаци или смањи на 50 службеника обезбеђења 

који имају положен стручни испит из ППЗ. 

          Одговор бр. 4:  

           Наручилац ће изменити конкурсну документацију у делу: Услови за учешће и доказивање 
испуњености услова - Додатни услови за учешће - тачка 9) Кадровски капацитет, на стр. 12/40, тако 
што уместо: 
 
       „да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом да понуђач има најмање 150 
ангажованих лица у радном односу или кроз други вид ангажовања у складу са законом, са лиценцом 



 
за вршење основих послова службеника обезбеђења - без оружја (ЛФ1) која морају поседовати 
положен стручни испит из противпожарне заштите“. 
 
        сада стоји: 
 
             „да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да понуђач има 

најмање 150 ангажованих лица у радном односу или кроз други вид ангажовања у складу са законом 

који морају поседовати Лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја 

(ЛФ-1). Обзиром да је наведеном лиценцом обухваћена обука  из противпожарне заштите,  и то на 

основу чл. 7 ст. 2 Правилника о начину полагања стручног испита за вршење послова приватног 

обезбеђења, висини трошкова организовања и спровођења испита и садржини и начину вођења 

евиденција није потребно да запослени поседују посебну лиценцу за обављање послова заштите од 

пожара.„ 

          Питање бр. 5: 

          Зашто Наручилац посла није наведену Јавну набавку услуга физичко-техничког обезбеђења 

пословних објеката РФЗО обликовао по партијама, имајући у виду да се јавна набавка односи на целу 

Р.Србију и делом Косово и Метохију, како је то било у претходним Јавним набавкама. Ово истичемо 

из разлога што се цене услуга по местима одређују и самим тим разликују. Овакав поступк 

представља дискриминишући услов, посебно за мала и средња предузећа и крши начело 

обезбеђења конкуренције из чл. 10 Закона о јавним набавкама. 

 
             Одговор бр. 5: 
 

Наручилац остаје при наводима конкурсне документације. Закон о јавним набавкама ни на 
једном месту не прописује обавезу Наручиоца да предмет јавне набавке обликује по партијама 
(изузев чл. 48. ст. 2 и чл. 49. ст. 3). 
           Наручилац у сваком појединачном поступку јавне набавке сам доноси одлуку на који начин ће 
формирати предмет јавне набавке, односно да ли ће предмет јавне набавке бити обликован по 
партијама или не.  
            
 
           Наручилац ће објавити пречишћен текст Конкурсне документације са наведеним 
изменама на Порталу јавних набавки и интернет страници. 
                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 


