
 

 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД  

Калемегдан, Горњи град 14 

Б е о г р а д 

 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 

у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге обезбеђења имовине и лица  

ЈН 07/2018 

 

  На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15, 68/15), заинтересовано лице у поступку предметне јавне набавке се 

обратило Наручиоцу, путем електронске поште, са захтевом за појашњењем у вези са 

припремањем понуде.  

 

 

Питање бр.1: 

На страни 3/49 конкурсне документације стоји да је Предмет јавне набавке услуга 

обезбеђења имовине и лица. 

ПРИМЕДБА: На основу Спецификације услуга и додатних услова за учешће у поступку, 

види се да је Вама потребна услуга ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И 

ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ. Молимо Вас да тако и назовете услугу за коју сте 

расписали јавну набавку. 

Одговор бр. 1: 

Назив јавне набавке се неће мењати због целокупне документације, сматрамо да је исто 

значење. Противпожарна заштита је само у партији 1. 

 

Питање бр. 2: 

На страни 9/49 конкурсне документације, у делу Додатни услови, под 2. ПОСЛОВНИ 

КАПАЦИТЕТ стоји да се испуњеност услова доказује Потврдом/Референцом (Образац 8). 

Наведеног обрасца нема у конкурсној документацији. 

ПИТАЊЕ: Да ли ћете изменити конкурсну документацију и доставити предметни образац, 

или ће бити прихваћене референце у слободној форми? 

Одговор бр. 2: 

Измењена је конкурсна документација и достављен образац. 

 

 

Питање бр. 3: На странама 9 и 10/49 конкурсне документације, у делу Додатни услови, 

под 3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ стоји да 4 (четири) запослена поседују Лиценцу за 

вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја. 

ПИТАЊЕ: Да ли ћете прихватити као испуњен услов кадровског капацитета и фотокопије 

лиценци за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем? У 

складу са једним од основних правних постулата “ко може више, може и мање”, сматрамо 

да би требали да прихватите и лиценце за вршење послова службеника обезбеђења – са 

оружјем, тумачећи да је лице које је обучено да врши послове обезбеђења са оружјем 



 

 2 

свакако способно и обучено да ради исте послове и без оружја. Наведено значи да ћемо 

као понуђач на наведени начин само доказати кадровски капацитет, те да није неопходно 

да то лице и носи оружје приликом вршења предметне услуге. 

Одговор бр. 3: 

Прихватићемо фотокопије лиценци за вршење специјалистичких послова службеника 

обезбеђења – са оружјем. 

 

Питање бр. 4: 

На странама 9 и 10/49 конкурсне документације, у делу Додатни услови, под 3. 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ стоји да се испуњеност услова доказује Изјавом о особљу 

(Образац 9). Наведеног обрасца нема у конкурсној документацији. 

ПИТАЊЕ: Да ли ћете изменити конкурсну документацију и доставити предметни образац, 

или ће бити прихваћена изјава у слободној форми на меморандуму понуђача? 

Одговор бр. 4: 

Измењена конкурсна документација и достављен образац 

 

 

 

                                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


