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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-29/16-IX 

Дана: 21.10.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

        Потенцијални понуђач-заинтересовано лице је на свом меморандуму поставио дана 18.10.2016. 

године питање са захтевом за појашњење Конкурсне документације покренутог поступка јавне набавке у 

отвореном поступку ЈН број 404-29/16-IX набавка услуге физичко-техничког и противпожарног 

обезбеђења, објављеног на Порталу ЈН дана 30.09.2016. године. Питање се односи на тражене услове које 

понуђач треба да испуни за ангажоване раднике обезбеђења, дате у Прилогу 5-Техничкој спецификацији 

на 20. страни Конкурсне документације. Потенцијални понуђач-заинтересовано лице пита да ли је 

изабрани понуђач дужан да достави за лица-раднике обезбеђења која ће бити ангажована код Наручиоца 

на извршењу услуге обезбеђења доказе да лице није кажњавано и осуђивано, лекарско уверење и стручни 

испит из ЗОП-а, јер осим стручног испита из ЗОП-а, сва ова документа ова лица предају у тренутку 

полагања стручног испита у МУП-у и да ли је онда потребно за лица која имају стручни испит односно 

лица која су добила лиценцу за послове физичког обезбеђења поново достављати иста ова документа и 

Наручиоцу? 

         

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 

          

                 Наручилац је разматрио постављено питање потенцијанлог понуђача-заинтересованог лица у 

поступку ЈН број 404-29/16-IX јавна набавка у отвореном поступку, набавка услуге физичко-техничког и 

противпожарног обезбеђења објављеног на Порталу ЈН дана 30.09.2016. године и у циљу појашњења 

објављење Конкурсне документације истиче следеће:  

Конкурсном документацијом предметне јавне набавке Наручилац је на страни 20. Конкурсне 

документације у Прилогу 5-Техничка спецификација прописао да је: „Изабрани ппнуђач пбавезан да накпн 

закључеоа угпвпра у тренутку увпђеоа у ппсап Наручипцу дпстави кппије следеће дпкументације за лица 

кпја ће бити ангажпвана на ппслпвима физичкп-техничкпг и прптивппжарнпг пбезбеђеоа: Пптврда да лице 

није псуђиванп за кривична дела из члана 8. став 1. тачка 2. Закпна п пружју и муницији РС; Увереое 

надлежнпг суда да прптив тпг радника није ппкренута истрага, нити ппдигнута пптужница и да се прптив 

радника не впди кривични ппступак за кривична дела за кпје се гпни пп службенпј дужнпсти; Лекарскп увереое 

п психпфизичкпј сппспбнпсти за пбављаое ппслпва физичкп – техничкпг пбезбеђеоа; Увереое да радник није 

прекршајнп кажоен (за прекршај јавнпг реда и мира за кпји је прпписана казна затвпра или прекршај утврђен 

пдредбама Закпна п пружју и муницији РС и Закпна п јавнпм реду и миру), Увереое да се прптив радника не 

впди прекршајни ппступак за прекршај јавнпг реда и мира за кпји је прпписана казна затвпра или прекршај 

утврђен пдредбама Закпна п пружју и муницији РС и Закпна п јавнпм реду и миру и Увереое п пплпженпм 

стручнпм испиту из пбласти заштите пд ппжара, издатп пд надлежнпг Министарства унутрашоих 

ппслпва, сагласнп члану 55. Закпна п заштити пд ппжара“. Тражени услов је прописан сагласно закону и 

самом предмету јавне набавке и то само за изабраног понуђача у овом поступку јавне набавке, који 

наведену документацију доставља тек након закључења уговора у тренутку увођења у посао, управо ради 

обезбеђивања и доказивања нивоа квалитета и сигурности услуге физичко-техничког и противпожарног 
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обезбеђења. Иначе испуњеност овог услова понуђач који жели да учествује у поступку предметне јавне 

набавке доказује попуњавањем, потписивањем и оверавањем дате Техничке спецификације и Изјаве дате 

у Прилогу 12. Конкурсне документације, чиме је прописан наједноставнији начин доказивања 

испуњености овог услова из разлога обезбеђивања што је могуће веће конкуренције, али не на уштрб 

квалитета тражене услуге. Техничка спецификација предметне услуге обезбеђења је у овој Конкурсној 

документацији прописана сагласно члану 70. до 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15). Само поседовање прописане лиценце за раднике обезбеђења прописано 

одредбама Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 104/13 и 42/15) је обавезно од 

01. јануара 2017. године, али не искључује обавезу изабраног понуђача-пружаоца услуге да достави 

тражене доказе, без обзира да ли је исте доказе био обавезан да достави његов радник обезбеђења 

приликом полагања стручног испита за лиценцу у МУП-у, имајући у виду и могући протек времена од 

дана издавања тих потврда и уверења у сврху полагања стручног испита, до дана почетка пружања 

услуге код нас као Наручиоца, односно да је могао проћи и дужи временски период и да се чињенично 

стање из тих потврди и уверења могло променити.    

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


