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ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 13/2017 

(1.2.26 у Плану јавних набавки) 

 

        Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у 

отвореном поступку број ЈН ОП 13/2017 (1.2.26 у Плану јавних набавки)- услуге физичког 

обезбеђења објеката на Хиподрому, ул. Илије Гојковића бб, ОРН 79710000 – услуге 

обезбеђења, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 16.06.2017. године у 

10,11 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

   1. На страни 16. конкурсне документације, у тачки 6.3. поставили сте услов да понуђач, 

између осталог, поседује и стандард SRPS A.L2.002:2015 за област физичка заштита лица. 

Већина фирми које се баве пословима обезбеђења не баве се пословима заштите лица (већ 

објеката и јавних скупова) и не поседују тражени стандард. Из техничке спецификације и 

читаве конкурсне документације се не види да је потребно да се понуђачи баве заштитом лица. 

На крају, Вама као понуђачу је у интересу да имате што већи број понуђача, како би добили 

нижу цену. Молимо Вас да овај услов промените или га избришете.  

 

ПИТАЊЕ 2: 

 

2.  На страни 40. конкурсне документације, у члану 2. Модела уговора навели сте да службеник 

обезбеђења обавља дужност наоружан службеним ватреним оружјем. Као понуђач са великим 

искуством у раду, сматрамо да нема оправданог разлога да на објекту таквог типа службеник 

обезбеђења буде наоружан. Ако остајете при мишљењу да је за обављање службе неопходно 

наоружање, молимо Вас да у додатним условима за учешће у поступку, захтевате од понуђача 

да Вам докажу да поседују наоружање у власништву (Одобрење МУП за држање оружја за 

обављање делатности, односно активности). 

            

ОДГОВОР 1: 

 

  Сертификат додељен према SRPS A.L.2.002:2015. односи се на услуге приватног 

обезбеђења у области услуга друштвена безбедност – услуге приватног обезбеђења у области 

услуга физичке заштите у категоријама: 

- физичка заштита објеката 

- физичка заштита лица 

- физичка заштита јавних скупова, 

 Из наведеног се може закључити  да се наведени сертификат односи на све три 

категорије а не само на област физичкe  заштите лица. 



Стандарди помажу организацијама да успоставе и/или провере квалитет процеса 

пружања и коришћења услуга приватног обезбеђења, као и да процене безбедоносне ризике и 

на адекватан начин имплементирају резултате те процене. 

 

ОДГОВОР 2: 

 

             Чланом 10. став 3.  тачка 2) Закона о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", 

бр. 104/13 и 42/15) прописано је да посебни услови које треба да испуни правно лице, односно 

предузетник да би добили лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и 

имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима 

окупљања грађана – јесу да имају најмање 10 запослених службеника обезбеђења са лиценцом 

која се издаје физичком лицу, односно са Лиценцом за вршење послова одговорног лица за 

заштиту или Лиценцом за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја или 

Лиценцом за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем.  

Из наведеног произлази да испуњеност услова за вршење послова приватног обезбеђења 

правна лица односно предузетници доказују у поступку добијања лиценце који се води пред 

надлежним органом у свему према важећим законским прописима који се односе на ову област 

(Закон о оружју и муницији и Закон о приватном обезбеђењу). Лиценца за вршење послова 

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

јавним скуповима и другим местима окупљања грађана издата од стране надлежног органа која 

је тражена конкурсном  документацијом за наручиоца је довољан доказ о испуњености услова 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.   

 

 

            Ово појашњење у у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници www.pozarevac.rs. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

