Република Србија
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступкуБрој: 404-512/20-015/3
Датум: 07.07.2020. године
Пожаревац
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 34/2020
(1.2.12 у Плану јавних набавки)
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у
отвореном поступку ЈН ОП 34/2020 (1.2.12 у Плану јавних набавки) за набавку услугаУслуге физичког обезбеђења објеката на Хиподрому, ул. Илије Гојковића бб, ОРН
79710000 – услуге обезбеђења, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а, дана
06.07.2020. године у 08,45 часова. Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања:
ПИТАЊЕ 1:
На страни 20 конкурсне документације, стоји да у случају подношења заједничке понуде,
поседовање наведених полиса треба да испуни сваки члан из групе понуђача.
ПРИМЕДБА: Мишљења смо да је овај услов у супротности са Законом о јавним набавкама, и
да је довољно да један од понуђача из заједничке понуде испуњава тражени услов. Молимо
Наручиоца да измени конкурсну документацију у складу са овом примедбом.
ПИТАЊЕ 2:
На страни 40 конкурсне документације, у члану 2. Модела уговора стоји да се физичка
заштита врши личним присуством једног службеника обезбеђења наоружаним ватреним
оружјем. На страни 41 конкурсне документације, у члану 3. Модела уговора стоји да је
извршилац у обавези да обезбеди (између осталог) и 1 (један) пиштољ. На страни 45
конкурсне документације, у техничкој спецификацији стоји да се физичка заштита врши
личним присуством једног службеника обезбеђења наоружаног службеним ватреним оружјем.
Да ли је постављање оваквог услова у складу са Проценом ризика коју Наручилац
(претпостављамо) има и у обавези је да га има пре расписивања поступка јавне набавке?
ПИТАЊЕ 3:
Да ли у Акту о процени ризика стоји да ја за пружање предметне услуге неопходно коришћење
ватреног оружја?
ПИТАЊЕ 4:
Зашто наручилац није поставио као додатни услов у погледу техничког капацитета да
понуђачи докажу да поседују ватрено оружје?
У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће:
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ОДГОВОР 1:
Чланом 81. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) прописано је да сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из
члана 75 став 1 тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
У јавним набавкама чији су предмет услуге физичког обезбеђења објеката наручилац се
определио да сваки члан групе понуђача испуни постављени додатни услов јер су у питању
специфични послови физичко-техничке заштите са оружјем који могу проузроковати
несагледиве последице како по наручиоца тако и по запослене у правном лицу који су
непосредно ангажовани на извршењу послова који су предмет јавне набавке.
ОДГОВОР 2:
Градска управа поседује Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.
Издвојени објекти на Хиподрому, ул. Илије Гојковића бб, обухваћени су наведеним Актом
који је израђен и ажуриран августа 2019. године.
ОДГОВОР 3:
У наведеном Акту у делу који се односи на физичку заштиту објеката на Хиподрому, ул.
Илије Гојковића бб, проценом је предвиђено да се наведена физичка заштита обавља личним
присуством и непосредном активношћу једног униформисаног службеника обезбеђења у
смени 24 часа свих календарских дана у години, наоружаног службеним ватреним оружјем,
опремљеног ГПС уређајем, батеријском лампом и службеним мобилним телефоном у
штићеном простору.
ОДГОВОР 4:
У складу са чланом 8. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр.
104/13,42/15 и 48/18) послове приватног обезбеђења могу вршити правна лица, предузетници и
физичка лица који имају лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења издату од стране
Министарства.
Чланом 9. истог закона прописано је да за вршење послова приватног обезбеђења
правном лицу или предузетнику Министарство може издати, поред осталих лиценци
предвиђених законом, лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите са оружјем.
Из свега наведеног може се закључити да правно лице, предузетник и физичко лице које
поседује лиценцу издату од стране надлежног Министарства за вршење послова физичкотехничке заштите са оружјем достављањем дозволе надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке доказује да поседује ватрено оружје које ће користити за
реализацију предмета набавке.
Приликом увођења у посао по закључењу уговора (у коме су прописани и предмет, рокови и
начин спровођена обезбеђења предметног објекта), ангажовани службеници обезбеђења морају
да буду прописно униформисано обучени као и да поседују прописана средства: службени
пиштољ, батеријску лампу, мобилни службени телефон и ГПС уређај.
Ово појашњење 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
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