
      

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ 

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ  

Комисија за јавне  набавке 

22. 05.2018.године 

Лазаревац 

 

                           

      Предмет: Додатне информације и појашњење Конкурсне документације 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ III-10 Број:404-138/2018-ЈНМВ 18/2018-                        

НАБАВКА услуге физичко-техничког обезбеђења; 

 
На основу члана 54, и члана 63.став 3 Закона о јавним   набавкама („Сл.гласникРС“ 

бр124/12,14/15 и 68/15), достављамо Вам одговор на постављена питања 

 

      ПИТАЊЕ 1 

1. У додатним условима финансијског капацитета захтевано је да понуђач у периоду од 6 

месеци пре  објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није 

био неликвидан. 

      Наведени услов није постављен у складу са актуелном праксом Републичке комисије 

обзиром да није могуће доказати  логичку везу између наведеног  услова и 

способности понуђача да изврши предметну јавну набавку.  

Сходно наведеном цитирамо део Решења Републичке комисије бр.4-00-954/2016:  

„… наручилац је у предметној конкурсној документацији… додатни услов неопходног 

финансијског капацитета дефинисао на кумулативан начин, тако што је, између осталог, 

захтевао да понуђач у периоду од три године пре објављивања позива за подношење 

Понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан… наручилац у конкретном случају 

није указао на јасну логичку везу између додатног услова финансијског капацитета 

постављеног на наведени начин и предмета конкретне јавне набавке, те на разлоге из којих 

је опредељени финансијски капацитет заиста неопходан за реализацију конкретне јавне 

набавке…“. Такође, упућујемо Вас на текст "Логичка веза са предметом јавне 

набавке (финансијски и кадровски капацитет)" који је детаљно обрадио наведену материју   

хттп://јавненабавке.орг/логицка-веза-са-предметом-јавне-набавке-финансијски-и-

кадровски-капацитет/  

Молимо   Вас  да у складу са  наведеном  примедбом   измените   конкурсну 

 документацију и из финансијског капацитета избришете наведени захтев.  

 

 ОДГОВОР 1 : Обзиром да је дошло до техничке грешке извршена је измена: 

   Измењена је  конкурсна документација у делу: Финансијски капацитет: додатни 

услови и начина доказивања -на страни 8/37, редни број 5 додатан услов  и начина 

доказивања брише се а треба да стоји:  

 

 

http://javnenabavke.org/logicka-veza-sa-predmetom-javne-nabavke-finansijski-i-kadrovski-kapacitet/
http://javnenabavke.org/logicka-veza-sa-predmetom-javne-nabavke-finansijski-i-kadrovski-kapacitet/
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бр 

 
              Додатни услови 

 
           Начин доказивања 
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1)- Да  понуђач у предходној  

обрачунској  години ( 2017-ој), није 

исказао губитак у пословању 

 

 

 

2) Од понуђача се захтева да није био 

неликвидан у периоду од 12 (дванаест) 

месеци пре дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавки 

1) 1).  ) Доставити Извештај о бонитету 

АПР за  2017 годину, уколико образац 

не садржи податке за 2017 годину, онда 

је потребно доставити биланс стања и 

биланс успеха за  наведену 2017 годину 

 

2) Доставити изјаву у којој се наводи 

конкретна интернет страница документа 

или потврду НБС о броју дана 

неликвидности. 
Изјавом (Образац 5) 

   Обзиром да је дошлп до техничке грешке извршена је измена: 

   Измењена је  конкурсна документација у делу: Додатни услови и начина доказивања:  

-на страни 21/37 (Образац 5), тачка 5), после речи финансијским капацитетом текст се 

брише  а додаје се: 1) -Да у предходној  обрачунској  години ( 2017-ој), није исказао губитак 

у пословању 

2) да није био неликвидан у периоду од 12 (дванаест) месеци пре дана објављивања Позива за   

подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
 

 ПИТАЊЕ 2 
 У додатним условима техничког капацитета захтевано је да понуђач мора да има у 

својини, закупу или коришћењу пословни простор од најмање 300м2. Сходно наведеном 

постављамо следећа питања:  

  2а) На који начин је поседовање пословног простора од 300м2 у логичкој вези са 

предметом јавне набавке?  

  2б) Према условима из конкурсне документације послови физичко-техничког обезбеђења 

ће се обављати у објекту Градске општине Лазаревац (тех.спецификација, стр.4). Из ког 

разлога се захтева поседовање пословног простора наведене величине обзиром да се у том 

простору неће обављати делатност која је предмет јавне набавке?  

  2ц) На који начин је наручилац дошао до квадратуре од 300м2? Молимо Вас  

да нам дате математичку формулу на основу које сте израчунали да је наведена квадратура 

неопходна за извршење предметне јавне набавке обзиром да понуђачи који располажу 

пословним простором од 50м2 или 80м2 или 150м2 или 200м2 или 250м2 или 299м2 не 

испуњавају услов за учешће у предметном поступку?  

  2д) Да ли је понуђач извршио анализу тржишта пре покретања јавне набавке и сходно 

наведеној увидео да је наведеним условима обезбедио значају конкуренцију те одређеног 

понуђача није ставио у повољнији положај? Задржавамо право да након окончања 

предметног поступка, путем информације од јавног значаја затражимо доказе о извршеној 

анализи  тржишта.  

Молимо Вас да сходно наведеним питањима и примедбама измените конкурсну  

документацију из из додатних услова обришете располагање пословним простором од 

најмање 300 м2.  

 



 

ОДГОВОР 2  
ГО Лазаревац, као јединица локалне самоуправе спада у категорију обавезно обезбеђених 

објеката, сходно  члану 4. Закона о приватном обезбеђењу (''Сл. гласник РС'', бр.104/13 и 

42/15) и члану 2. став 3. Уредбе о критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених 

објеката и начину вршења послова њихове заштите (''Сл. гласник РС'', бр. 98/16).  

Због њеног значаја за грађане општине Лазаревац, приликом дефинисања додатних 

услова, циљ нам је био да капацети евентуалног понуђача буду на завидном нивоу што би 

нам додатно гарантовало квалитет и сигурност понуде. Како кроз Техничку 

спецификацију тражимо возила, црпне пумпе, цистерне и сл., логично је да понуђач има 

пословни простор где ће ту опрему и та средства сместити и одржавати их у исправном и 

употребном стању у сваком тренутку. 

 

ПИТАЊЕ 3 

3. У додатним условима техничког капацитета захтевано је да понуђач поседује возила у 

власништву и то најмање 5 возила од чега најмање три теренска, једно доставно носивости 

до 2 тоне и једно путничко. Питања гласе:  

  3а) Зашто није дозвољено располагање возилима која су у закупу или лизингу већ 

искључиво у власништву?  

  3б) Зашто наручилац захтева три теренска возила и како су баш три теренска возила у 

логичкој вези са предметом јавне набавке?  

  3ц) За које потребе ће се користити теренска возила?  

  3д) За које потребе ће се у предметној јавној набавци користити доставно возило 

носивости до 2 тоне?  

  3е) На који начин је захтевано теренско возило у логичкој вези са предметом јавне 

набавке?  

  3ф) Која је улога поседовања једног путничког возила?  

  3г) На који начин је захтевано путничко возило у логичкој вези са предметом јавне 

набавке?  

Молимо Вас да сходно наведеним питањима и примедбама измените конкурсну 

документацију и из додатних услова обришете доставно возило и путничко возило а број 

теренских возила смањите на једно.  

 

ОДГОВОР 3 

 

У делу ''Техничка спецификација'' тачно су наведена места извршења услуге и то:'' улаз у 

објекат Градске општине Лазаревац (Карађаорђева 42), са минимум  једним службеником 

обезбеђења  у смени, током 24 сата непрекидно, уз обавезу да тај број увећа сходно 

потребама Наручиоца одмах по примљеном захтеву. Дневни обилазак 11 месних 

канцеларија:  Рудовци, Барошевац, Вреоци, Велики Црљени, Степојевац,  Брајковац, 

Дудовица, Јунковац, Трбушница, Миросаљци и Медошевац''. 

Дакле, дневни обилазак 11 дислоцираних месних заједница у времену које диктира 

безбедносна процена или потреба, што је јасна потреба поседовања одређеног броја 

возила. Удаљеност месних заједница као и приступни путеви су такође разлог захтева 

различитих врста возила. 

Осим наведеног, у делу исте Техничке спецификације, под ставком 2. ''Услуге (послови) 

физичко-техничке заштите обухватају: - Обављање и других  послова из  предмета јавне 

набавке по захтеву Наручиоца, а којима се не нарушавају одредбе закона'' . То, између 



осталог, значи да се коришћењем доставног возила повремено разноси потрошни 

материјал или остали потребан материјал и опрема по месним канцеларијама.  

 

ПИТАЊЕ 4 
 

4. У додатним условима техничког капацитета захтевано је да понуђач  поседује најмање 

једну цистерну за воду капацитета до 5000 литара.Питања су следећа:  

  4а) На који начин је цистерна за воду у логичкој вези са предметом јавне набавке?  

  4б) На који начин и којом формулом је наручилац дошао до захтеваног капацитета 

цистерне?  

  4ц) За које потребе наручилац планира коришћење цистерне обзиром да у техничкој 

спецификацији ни на једном месту није наведено коришћење цистерне?  

  4д) У случају пожара, наручилац ће позвати ватрогасце, уколико наручилац жели да 

изабрани понуђач гаси пожаре великих размера за које је потребна цистерна, молимо Вас 

да образложите зашто додатним условима није захтевано зашто се од понуђача не захтева 

располагање ватрогасном станицом са два ватрогасна возила и најмање 10 ватрогасаца?  

 

ОДГОВОР  4 

    У делу Техничке спецификације, под ставком 2. ''Услуге (послови) физичко-техничке 

заштите обухватају:... ............- По захтеву Наручиоца, а у условима ванредног стања пружа 

Наручиоцу сву неопходну помоћ'' 

   С обзиром да  општина Лазаревац има специфичан положај и да је изложена великим 

утицајем услед експлоатације угља, што доводи до честих изливања реке Колубаре, и да 

постоје велики проблеми изазвани поплавама, загађеност воде (у наведеним месним 

заједницама које се налазе на ободу површинског копа и реке Колубару, неопходно је 

обезбедити потребну опрему која бих у што краћем року санирала нанету штету. 

    По захтеву Наручиоца, а у условима ванредног стања пружа Наручиоцу сву неопходну 

помоћ У случајевима недовољне количине воде која је потребна грађанима за пиће, 

потребна је најмање једна цистерна наведеног капацитета.  

     -Пракса из претходних кризних и ванредних ситуација у овој Општини је показала 

потребу располагања или ангажовања како наведених возила, тако и осталих тражених 

уређаја и опреме попут цистерне за воду или црпне пумпе. Како је Закон о ванредним 

ситуацијама дефинисао приватно обезбеђење као оспособљена правна лица за заштиту и 

спасавање, члан 8. став 25 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 

111/2009, 92/2011 и 93/2012),  логично је и нормално да од истог тражимо услуге заштите 

и спасавања  у ванредним ситуацијама и одређена среддства и опрему потребну за 

квалитетно пружање такве услуге. 

 

 

        
                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                  
                                                                                  


