
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица 

Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке 

услуга: Услуга физичко-техничког обезбеђења у објектима Института за 

кукуруз „Земун Поље“, ЈН број 36/14, даје следеће одговоре на питања 

заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

У вези додатних услова сте навели да понуђач мора да има стручно лице 

(менаџера безбедности). 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Да ли под тим сматрате стварно стручно лице, оно лице које је завршило 

факултет безбедности или одговарајући факултет на основу кога се 

може закључити да је лице стварно по занимању дипломирани менаџер 

безбедности (ВСС). Да ли ћете у том случају тражити фотокопију 

дипломе као доказ и М образац као доказ да је лице запослено код 

послодавца према радном месту као менаџер безбедности. 

 

ОДГОВОР 1: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатни услов у погледу кадровског капацитета, односно да 

има минимум 16 запослених односно радно ангажованих по другим 

основама извршилаца који раде на пословима физичко техничког 

обезбеђења, од тога минимум једно стручно лице које је задужено за 

безбедност (менаџер безбедности - ВСС). 

Понуђач испуњеност додатног услова у погледу кадровског капацитета 

доказује достављањем: 

 изјаве дате на меморандуму, оверене печатом понуђача и 
потписане од стране одговорног лица понуђача, којом под пуном 
материјалном, кривичном и моралном одговорношћу гарантује 
да има у радном односу на неодређено време или на одређене 
време има минимум 16 запослених односно радно ангажованих 
по другим основама који ће у уговореном року пружати услугу  
 
 
физичко техничког обезбеђења, од тога минимум једно стручно 
лице које је задужено за безбедност (менаџер безбедности - 
ВСС). 

 Фотокопије радних књижица, фотокопија уговора о раду са 

запосленим лицима, односно радно ангажованим по другим 

основама,  одговарајући образац фонда ПИО из кога се види број 

запослених на неодређено/oдређено време.  



Стручно лице које је задужено за безбедност (менаџер 

безбедности) мора бити запослен код понуђача пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

 

 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 2 

Датум:  12.01.2015.г. 


