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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И
ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ЈН-МВ-У/ III-3/16,
(2)
Потенцијални понуђач у поступку јавне набавке услуга - физичко-техничког
обезбеђења и противпожарне заштите ЈН-МВ-У/ III-3/16, затражио је појашњење
конкурсне документације.
1. Није јасно зашто је у измењеном обрасцу 3, наведено да у случају
подношења заједничке понуде понуђач чији назив је потребно уписатуи у
образац „Изјава понуђача о испуњавању услова прописаних чланом 76.
Закона у поступку јавне набавке мале вредности“, без обзира да ли ће изјаву
потписати овлашћени представник групе понуђача. Односно уколико групу
понуђача чине три понуђача од чега један располаже неопходним
финансијским капацитетом, други кадровским а трећи финансијским.
Молим за појашњење зашто би понуђач који је члан групе морао да
испуњава све услове прописане чланом 75 Закона.
ОДГОВОР
Сагласно члану 81. Закона о јавним набавкама, сваки понуђач из групе
понуђача је дужан да испуни све услове прописане чланом 75. наведеног
закона.
Што се тиче доказивања услова прописаних чланом 76. Закона о јавним
набавкама достављањем изјаве о испуњености наведено мења се напомена
дата у обрасцу изјаве тако да гласи:
" Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву попуњава,
потписује и оверава печатом представник групе понуђача који испуњава тражене
услове, ако услове испуњава више понуђача, изјаву копирати у довољном броју
примерака и приликом поуњавања сваки од представника групе понуђача означава
који од услова испуњава.
2. Наручилац је на у Конкурсној документациј навео да за предметну јавну набавку
није предвиђена дозвола надлежних органа у смислу члана 75. став 1. тачка 5)
Закона као и да је понуђач дужан да за запослене које буде ангажовао обезбеди
лиценцe у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“,

број 104/13 и 42/15). Узимајући у обзир наведено потребно је да се дефинише услов
у смислу члана 75. став 1. тачка 5) Закона тако да гласи „ Да понуђач има дозволу
надлежног органа у смислу члана 75. став 1. тачка 5) Закона.“
ОДГОВОР
Чланом 88. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 104/13 и
42/15) прописано је да услове прописане овим законом лица која на дан

ступања на снагу овог закона врше послове обезбеђења морају испунити до
1. јануара 2017. године, дакле у тренутку расписивања поступка јавне
набавке не постоји обавеза да понуђачи за запослене имају лиценце у складу
са наведеним законом. Имајући у виду да наведена законска ступа на снагу
1.1.2017. године није могуће тражити да понуђаче у тренутку подношења
понуда испуњавају тражени услов, али је неопходно да запослени на
пословима обезбеђења који у току 2017. године буду радили код Наручиоца
имају лиценце у складу са Законом.
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