
Питање и одговор везано за јавну набавку мале вредности број 02-37/72-2020-ЈНМВ2,  

Услуга – Физичко обезбеђење објеката 

 

Питање: 

Поштовани као заинтересовани понуђач  у складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним 

набавкама („Службени Гласник РС ", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: 

ЗЈН) сугеришемо на следеће нелогичности и неисправности у Конкурсној документацији 

за Услугу физичког обезбеђења објеката ЈКП "Водоканал" из Сомбора, а тичу се додатних 

услова, које сте као Наручилац, захтевали  за учешће у  предметном поступку јавне 

набавке:   

У предметној конкурсној документацији, између осталог, прописали сте да понуђачи да би 

учествовали у поступку, морају да испуне додатне услове за учешће ако располажу: 

1. Сопственим контролним центром и најмање једним службеником обезбеђења, које поред 

лиценце и легитимације. поседује потврду да је успешно завршио обуку за српски знаковни 

језик (за глуве и наглуве особе) и сертификат о учешћу на обуци за основе српског 

знаковног језика и комуникацију са глувим и наглувим особама, издат од овлашћених 

органа државне управе. 

 Указујемо Наручиоцу на чињеницу, да је сагласно члану 10. ЗЈН, Наручилац дужан, да у 

поступку јавне набавке, омогући што је могуће већу конкуренцију, односно да не може да 

ограничи конкуренцију, а посебно не може да онемогући било којег понуђача да учествује 

у поступку употребом нити коришћењем дискриминаторских услова. Овде је врло важно 

нагласити да се дато начело мора сагледати имајући у виду конкретан предмет јавне набавке 

и околности које су у вези са извршењем конкретног уговора. Постављајући овакав захтев, 

Наручилац је претенциозно веома сузио круг потенцијалних понуђача, јер заправо овај 

услов није од важности за реализацију уговора, односно непримерен је количини и намени 

предмета јавне набавке. Да ли је Наручилац предузеће у које долази велики број глувих и 

наглувих особа? Да ли је потребно 24-оро часовно присуство лица са предметном потврдом 

и сертификатом на објекту Наручиоца? Молимо Вас да објасните каква је веза поседовање 

предметне потврде и сертификата са вршењем услуге физичког обезбеђења? 

2. Лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке 

заштите и обуке корисника (издате од стране МУП-а) 

Ни у прописивању овог додатног услова не видимо логичну везу са предметом јавне 

набавке! Ако је Наручиоцу потребна монтажа система техничке заштите, то мора бити 

предмет посебне јавне набавке. Ако је Наручиоцу потребно одржавање постојећег система 

техничке заштите, то мора бити предмет посебне јавне набавке.  Ако је Наручиоцу потребна 

обука корисника система техничке заштите, то мора бити предмет посебне јавне набавке. 

Из конкурсне документације се не види потреба Наручиоца за наведене послове, тако да се 

не види ни потреба Понуђача да поседују тражену Лиценцу. 

На основу наведеног, захтевамо од Наручиоца да измени конкурсну документацију и 

обрише наведене додатне 



услове. Истичемо важност исправке неправилности конкурсне документације по 

сугерисаним наводима, у супротном ћемо, као  заинтересовани понуђач у 

поступку,  уложити захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

Одговор: 

Везано за ваше питање за јавну набавку мале вредности број 02-37/72-2020-ЈНМВ2,  Услуга 

– Физичко обезбеђење објеката, прихватамо вашу сугестију у делу који се односи на 

додатне услове из конкурсне документације, те ћемо у складу с тим извршити измену 

конкурсне документације. 

 


