
 
 

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: 

 

Поштовани, 

У јавној набавци услуга обезбеђења 36/14, страна 6. и 7. КД, захтевате да 

се достави сертификат СРПС АЛ 2.002:2008 – област контролисања: 

физичка заштита, физичка заштита лица, физичка заштита објеката, 

физичка заштита јавних скупова (издат од Привредне коморе Србије), 

као и да понуђач има у радном односу стручно лице са високим 

образовањем смера менаџер безбедности. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Како је Законом о акредитацији Републике Србије уређено да 

акредитације за издавање сертификата издаје АТС – Акредитационо 

тело Србије, а ово регулаторно тело је акредитацију за захтевани 

стандард СРПС АЛ 2.002:2008 издало Удружењу за приватно обезбеђење 

Привредне коморе Србије и Факултет безбедности, молимо Вас за 

објашњење да ли ћете на овако постављен услов дискриминисати 

понуђаче са такође законски валидним сертификатом издатим од 

Факултета безбедности, или ћете услов прилагодити начелу једнакости 

понуђача и обезбеђивања реалне конкуренције (члан 10. и 12. Закона о 

јавним набавкама РС?). 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговор на наведенo питање је дат кроз измену Конкурсне 

документације, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет 

страни Наручиоца.  

 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Зашто на горе наведени начин контрадикторно дискриминишете 

Факултет безбедности, кад већ у следећем захтеву захтевате да понуђач 

има у радном односу најмање једног Менаџера безбедности (који се 

школују и дипломирају управо на Факултету безбедности), односно, 

зашто инсистирате да понуђач има у радном односу баш Менаџера 

безбедности, када Закон о приватном обезбеђењу РС дозвољава да 



стручно одговорно лице за заштиту буде лице са високим образовањем, 

без прецизирања струке? 

 

ОДГОВОР 2: 

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. 

 

 

 

Наведена објашњења представљају саставни део Конурсне 

документације. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 3 

Датум:  16.01.2015.г. 


