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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 8/18 Услугa физичко - 

техничког обезбеђења Општине Лајковац 

ПИТАЊA: 
 

1. На страни 7 конкурсне документације, у тачки 4.2.3. навели сте да је понуђач дужан да у 

моменту подношења понуде има 10 извршилаца који могу бити у сталном радном односу или 

запослени на одређено време до краја истека Уговора. 

ПИТАЊЕ: Мишљења смо да је овај услов дискриминаторски. Хоћете ли прихватити као испуњен 

услов ако доставимо доказе за 10 радника којима уговор о раду истиче у току текуће године, а 

доставимо изјаву у којој тврдимо да ће им уговор бити продужен након истека постојећег?   

2. На страни 7 конкурсне документације, навели сте да за потребни број радника (десет) 

доставимо фотокопије: уговора о раду и уверења о положеном испиту из ЗОП. 

ПИТАЊЕ: Зашто не тражите од понуђача да доставе и фотокопије Лиценци за вршење 

специјалистичких послова службеника обезбеђења – са или без оружја, за потребни број 

радника? Обавештавамо Вас да су од 01.01.2017. године ступиле на снагу, и примењују се 

одредбе Закона о приватном обезбеђењу по којима послове приватног обезбеђења могу вршити 

правна лица, предузетници и физичка лица која имају лиценцу за вршење ових послова, издату 

од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Као обавезан услов за учешће 

у поступку јавне набавке, правна лица морају поседовати „Лиценцу за вршење послова физичко-

техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима 

и другим местима окупљања грађана“. Такође, службеници обезбеђења морају поседовати 

„Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са или без оружја“. 

3. На страни 11 конкурсне документације, у тачки 5.2. навели сте да уколико две или више понуда 

имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда заведена раније. 

ПРИМЕДБА: На основу праксе Републичке Комисије за заштиту права понуђача, моменат 

предаје понуде, тј. који понуђач је кад предао понуду, не може бити релевантан као помоћни 

критеријум за доделу уговора. Молимо Вас да овај услов измените или да га прилагодите. 

Предлажемо да као помоћни критеријум примените рок важења понуде, или да изабраног 

понуђача одредите жребом. 

 

 

 

 

 



 

 ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац прихвата као доказ изјаву понуђача да ће за 10 радника којима 

радни однос престаје за време трајања уговора који је предмет јавне набавке, 

због истека радног односа на одређено време, радни однос бити продужен до 

краја ове каландарске године. 

2. Наручилац је на страни 5. Конкурсне документације навео обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76 Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова. Став 4 гласи „да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола посебним прописом“. 

На основу претходно изнетог понуђачи су у обавези да доставе као доказ за 

испуњеност обавезних услова фотокопију Лиценце за вршење специјалистичких 

послова службеника обезбеђења – са или без оружја за потребан број лица. 

3. Наручилац ће уважити сугестију понуђача и на основу питања под редним 

бројем 3 измениће конкурсну документацију и уредно продужити рок за 

достављање понуда 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку мале вредности бр 8/18 Услугa физичко - техничког обезбеђења 

Општине Лајковац 

 

Датум: 22.01.2018 године 


