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СЛУЖБА  НАБАВКЕ 

07-03 бр. 1/5 

16.01.2018. године 

 

  

 

 

Предмет: 

Достава одговора Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Услуге 

физичко - техничког обезбеђења Факултета организационих 

наука у 2018. години, број 07-03 бр 1-2018  

 

 

 

             У прилогу Вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку мале вредности услуга – Услуге 

физичко - техничког обезбеђења Факултета организационих  наука у 2018. години, број 07-03 бр 1-2018 

на питања потенцијалног понуђача од 16.01.2018. године. 

  

Одговор је објављен на сајту Факултета организационих наука, www.fon.bg.ac.rs линк тендери и 

Порталу за јавне набавке. 

 

  С поштовањем,  

 

 

 

 

 

    Комисија за јавне набавке формирана Решењем Декана 

                             број: 07-03 бр 1/2 од 09.01.2018. године 

  

 

 

 

 

 

Достављено :  

 

- Свим потенцијалним понуђачима за које  

постоји доказ да су преузели конкурсну документацију 
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СЛУЖБА НАБАВКЕ 

 

Комисија за јавне набавке формирана решењем Декана 

број: 07-03 бр 1/2 од 09.01.2018. године 

 

Београд, 16.01.2018. године 

 

Предмет: 

 

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда 

 

             

              Дана 16.01.2018. године примљенa су питања потенцијалног понуђача следећег садржаја:  

 

ПИТАЊE 1.  

На страни 4 конкурсне документације, наведено је у којим временима и којим данима се врши услуга 

обезбеђења. Из наведеног се може израчунати да Вам је седмична потреба за обезбеђењем 81 сат (када 

нема колективног годишњег одмора, државних и верских празника). На годишњем нивоу то износи више 

од 4200 сати рада. На страни 15 конкурсне документације, у табели обрасца понуде стоји да је број сати 

за период од 1 године 3800. 

ПИТАЊЕ: Да није у питању грешка? Молимо Вас да ускладите објашњење о сатима рада са количином 

укупних сати из табеле. 

 

ОДГОВОР:  

Наручилац је на основу претходне праксе и потреба посла утврдио број сати рада.  

 

ПИТАЊE 2.  

На страни 7 конкурсне документације, под 3), као доказ испуњености услова у погледу техничког 

капацитета стоји да треба да доставимо фотокопије дозвола за радио станице, издате од РАТЕЛ-а. 

ПИТАЊЕ: Зашто постављате овакав услов? Мишљења смо (а и у пракси се показало) да су у овом послу 

радио станице застарела технологија и да се у данашње време користе мобилни телефони. Молимо Вас 

да овај услов промените или га прилагодите. 

 

ОДГОВОР:  

Наручилац неће мењати услове утврђене конкурсном документацијом као и доказе за испуњеност 

услова.  

 

ПИТАЊE 3.  

На страни 7 конкурсне документације, под 4), као доказ испуњености услова у погледу кадровског 

капацитета стоји да треба да доставимо фотокопије уговора о раду и уверења о положеном стручном 

испиту из области заштите од пожара за 5 радника. 

ПИТАЊЕ: Зашто не захтевате и достављање фотокопија Лиценци за вршење специјалистичких послова 

службеника обезбеђења? 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“. 

 

ОДГОВОР:  

Наручилац неће мењати услове утврђене конкурсном документацијом као и доказе за испуњеност 

услова.  

 

 


