
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 22/2017 – Пружање услуга физичког и 
техничког обезбеђења на објектима Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 
Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
Молимо Вас да нам сагласно праву из члана 63 став (2) Закона о јавним набавкама  
(СЛ.ГЛ.л.РС бр.124/12 и 14/15) дате додатне информације и појашњења у вези са 
припремом понуде ЈНМВ набавке услуга за физичко-техничко обезбеђење на објектима 
Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 
Увидом у конкурсну документацију 22/2017, на страни 7 у поглављу 1. Додатни услови 
према члану76. Закона и начини њиховог доказивања : 
Тачка 1 под б) да је понуђач у току 2016 год закључио минимум 3 уговора чији су 
предмет услуге физичко-техничко обезбеђенбје чија је појединачна вредност 
минимум 5.000.000,00 РСД без ПДВ-а 
 
Као доказ наводите: 
Попуњен образац број 9-Изјаве о референцама понуђача, према захтевима наручиоца, где 
ће подносилац понуде да искаже основне податке који се односе на захтевану референцу и 
копије уговора 
 
Питање гласи: 

1. Да ли признајете уговоре који су потписани 2014.године и који су важећи 3 год, 
значи и 2016.год ? 

Даље: 
У обрасцу бр.9 РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА на страни 33 тражите: 
Понуђачи су у обавези да унесу податке о услугама које су вршили у периоду од две 
године од дана Позивања, а односе се на исту или сличну врсту услуге, која је предмет ове 
јавне набавке.  
Унете податке оверавају и јамче за њихову истинитост.  
Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти подаци 
нетачни, такву понудуће одбити као неисправну.  
 
УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ЈЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗВРШИО НАЈМАЊЕ ЈЕДАН 
УГОВОР ЗА УСЛУГЕ КОЈИ ОДГОВАРАЈУ (по врсти и обиму) ИЗ ОВЕ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 
 
Питање гласи: 

2. Који од два наведена услова је важећи? Да ли онај на страни 7 који сте навели у 
додатним условима или овај на страни 33 у обрасцу бр.9 референце понуђача ? 

 
Одговор бр. 1: 
Наручилац прихвата и уговоре из 2014. године уколико су били важећи у току 2016. 
године чиме ће потврдити фактурама из 2016. године. Сходно томе, Наручилац врши 
измене додатног услова на страни 7 у поглављу 1 под б) да је понуђач у периоду од 2014-
2016 године закључио минимум 3 уговора чији су предмет услуге физичко-техничко 



обезбеђење чија је појединачна вредност минимум 5.000.000,00 РСД без ПДВ-а 
 
Доказ: 
Попуњен образац број 9-Изјаве о референцама понуђача, према захтевима наручиоца, где 
ће подносилац понуде да искаже основне податке који се односе на захтевану референцу и 
копије уговора 
 
Наручилац врши измене и обрасца 9 на страни 33 конкурсне документације 



 
  Образац бр. 9 

 
РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА 

 
Р.бр. Врста услуге Наручилац Време вршења 

услуге 
Контакт особа и 
тел. Наручиоца 

     
     
     
     
     
     
 
Напомена: 
 
Понуђачи су у обавези да унесу податке о услугама које су вршили у периоду од 2014-2016. године 
од дана Позивања, а односе се на исту или сличну врсту услуге, која је предмет ове јавне набавке. 
 
Унете податке оверавају и јамче за њихову истинитост. 
 
Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти подаци нетачни, 
такву понудуће одбити као неисправну. 
 
УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ЈЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗВРШИО НАЈМАЊЕ ТРИ УГОВОРА ЗА 
УСЛУГЕ КОЈИ ОДГОВАРАЈУ (по врсти и обиму) ИЗ ОВЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Бања Ковиљача, ________2017. године 
 
 
                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   
                                                                                            __________________________ 

 
 
 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 22/2017. 
Дана 12.06.2017. године 
 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 22/2017 – Пружање услуга физичког и 
техничког обезбеђења на објектима Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 
Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
Уважавајући вас као наручиоца сматрамо да нам нисте одговорили на постављено питање, 
и да ста приликом одговора погрешили односно да нисте употпуности разумели наше 
питање. Стим у вези скрећемо вам пажњу на следеће; 
 
У одговору на постављено питање ви тврдите да нема ванредног ангажовања службе 
физичког обезбеђења, и да је обезбеђење јавних манифестација редован посао службе 
физичког обезбеђења.  
 
Контактирајући лице МУП-а које је задужено за примену Закона о приватном обезбеђењу, 
речено нам је да Наручилац мора јасно да дефинише послове физичког обезбеђења и 
послове обезбеђења јавних манифестација ако их има. Као и да планира потребан број 
људи за обезбеђење тих јавних манифестација. Такође обезбеђење јавних скупова треба 
урадити у складу са Законом о приватном обезбеђењу члан 40, члан 41, члан 42. 
 
На основу изнетог јасно се види следеће: 
1. Као наручилац ви немате обезбеђење јавних скупова (манифестација), нити правите 
разлику између редовног физичког обезбеђења и обезбеђења јавних манифестација. По 
вама једни те исти људи могу одједном да раде две стваре и да буду на две различите 
позиције.  
2. МУП-а је јасно одредило да се морају дефинисати и послови обезбеђења јавних 
манифестација. 
 
Ви као наручилац по овом питању нисте то урадили. Стим у вези и сама област 
контролисања у вези стандарда СРПС А.Л2.002:2015 – физичка заштита јавних скупова – 
је непотребна, односно није у вези са предметном јавном набавком.? 
 
Молимо вас да уважите наше примедбе и да избаците ову област контролисања јер је 
очигледно да ви немате и не планирате додатно ангажовање за јавне скупове?  
 
Одговор бр. 1: 
Специфичност овог објекта се огледа у томе што је Специјана болница за рехабилитацију 
смештена у оквиру јавног парка површине од око 13 ha, где осим пацијената бораве и 
други гости Бање Ковиљаче, службеници обезбеђења које ангажује Специјана болница 
бораве највише у поменутом парку. Напомињемо да службеници обезбеђења у склопу свог 
редовног обезбеђења раде и обезбеђење разних манифестација које се организују у парку, 
односно имају потпуно исте позиције као и сваког другог дана, односно не раде 
одједном две исте ствари нити су ангажовани на неким другим локацијама, већ на 
потпуно истим позицијама, на основу изнетог Наручиац не ангажује додатно обезбеђење, 
а Полицијска управа је упућена и уредно се пријављује одржавање манифестација.  



Истраживајући тржиште Наручилац је утврдио да велики број фирми поседује стандард  
СРПС А.Л2.002:2015 – физичка заштита јавних скупова, као и да је тачно у стандарду 
наведено да се он односи поред обезбеђења јавних манифестација и на обезбеђење било 
које културне манифестације или окупљања грађана у мањем обиму. 

Још једном напомињемо да је Наручилац у складу са ЗЈН чл. 80. и чл 81. оставио 
могућност понуђачима да све додатне услове испуне тако што ће поднети заједничку 
понуду 

Наручилац ће на основу наведеног изменити техничку спецификацију на страни 10. 

 
 
 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 22/2017. 
Дана 02.06.2017. године 
 



 

 

 

 

 

 
Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну 
набавку у отвореном поступку бр. 18/2016 
 
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности 
услуга бр. 22/2017  - Пружање услуга физичког и техничког обезбеђења на објектима за 
потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, 
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности услуга, Наручилац чини 
следећу: 

 
Измену и допуну конкурсне документације 

 
За јавну набавку мале вредности услуга, број 22/20176 – Пружање услуга физичког и 
техничког обезбеђења на објектим за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у 
Бањи Ковиљачи. 
 
1) у делу који се односи на техничке карактеристике предмета јавне набавке на 

страни 10 конкурсне документације додају се још 5 тачака основних задатака 
извршиоца-радника обезбеђења:  

 Физичко обезбеђење у току летњих месеци у парку, као и на платоу испред 
болнице културне манифестцаие (промоције, изложбе, поетске вечери, 
концерти и представе) 

 Да зауставе физички и сваки други обрачун посетилаца манифестације 
 Да нареде посетиоцима манифестације који нарушавају јавни ред да се удаље 

из штићеног простора 
 Да привремено задрже лице које затекну у вршењу кривичног дела и тежих 

прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка полиције 
 У циљу спречавања нарушавања јавног реда, заштите своје личне и 

имовинске безбедности учесника и посетилаца манифестације службеници 
обезбеђења имају овлашћења да употребе средства принуде – средства за 
везивање и физичку снагу, у складу са одговарајућим законским прописима 

 
У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке 
дана  02.06.2017. године 



Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 
68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 
конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 22/2017 – Пружање услуга физичког и 
техничког обезбеђења на објектима Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи 
Ковиљачи. 
 
Питање бр. 1: 
У Вашој конкурсној документацији се тражи да понуђач поседује сертификат за стандард 
СРПС А.Л.2002. СА ОЦЕНОМ одличан. Сматрамо да је овај услов дискриминишући, јер 
критеријуми за оцењивање нису везани за квалитет услуге, већ за: 
 
 Уписани новчани капитал (за оцену одличан преко 100 000 евра) – ирелевантно за ову 

набавку;  
 Број службених возила (за оцену одличан преко 20) – за Ваше потребе је довољно само 

1, као што сте навели;  
 Укупан број запослених (за оцену одличан преко 100) – назначен је мањи број у 

документацији; 
 Поседовање контролног центра – такође је већ назначено у документацији; 
 Нето зараде за оцену одличан више од 10 % од републичког просека - ирелевантно. 
 
Све наведене тачке су већ укључене у Вашој документацију или нису релевантне за Ваше 
потребе, с тога не видим потребу да се елиминишу понуђачи који немају уписан новчани 
капитал преко 100 000 евра и сличне захтеве, а поседују исти квалитет. 
 
У складу са наведеним, молим Вас да извршите измену документације и прилагодите је 
законским основама и стварним потребама. 
 
Одговор бр. 1: 
Наручилац је приликом одређивања додатних услова водио рачуна о специфичности и 
захтевима објекта Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача у који су 
уложена велика средства, такође објекат је опремљен најсавременијом опремом, 
службеници обезбеђења су у неосредном контакту са пацијентима и запосленима, што је 
све додатни разлог, као и већа обавеза да Наручилац добије најбољи квалитет услуга и 
чува имовину која му је поверена. 
 
Наручилац кроз додатне услове тежи да добије најбољи квалитет услуга на тржишту, а 
критеријуми које сте навели су свакако везани за квалитет услуге коју Наручилац захтева, 
као и квалитет пословања организације која пружа услуге приватног обезбеђења. 
 
Број запослених и број аутомобила је захтеван на основу потреба болнице, а критеријуми 
које сте навели се односе на минималан укупан број запослених и остале ресурсе које 
организација мора да поседује како би добила одличан квалитет, што Наручиоцу, као што 
смо већ навели, доказује квалитет и озбиљност понуђача. 
 
Наручилац је истраживајући тржиште установио да доста организација које пружају 
услуге обезбеђења поседују одличан квалитет услуга, као и да се одличан квалитет 



учестало поставља као додатни услов у конкурсним документацијама, што се може и 
утврдити на Порталу јавних набавки. 
 
Наручилац сматра да захтевани услов није дискриминишући, као и да не ограничава 
понуђаче, у складу са ЗЈН чл. 80. и чл 81.  понуђачи могу све додатне услове да испуне 
тако што ће поднети заједничку понуду.  
 
 
 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 
Комисија за јавну набавку бр. 22/2017. 
Дана  14.06.2017. године 
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