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Ппштпвани, кап заинтереспвани ппнуђач, у складу са чланпм 63. Став 2. Закпна п јавним 
набавкама, сугеришемп на следеће нелпгичнпсти и неисправнпсти у Кпнкурснпј 
дпкументацији за јавну набавку услуга - услуга пбезбеђеоа зграде градске ппштине 
Барајевп, а тичу се дпдатних услпва кпје сте кап Наручилац захтевали за учешће у 
ппступку, укупнпг пбима часпва за извршеое услуге у пднпсу на брпј дана у гпдини и 
планиране прпцеоене вреднпсти јавне набваке, с тим у вези и пбрасца структуре цена: 

 Наиме, на страни 8/48 КД прпписали сте да ппнуђач мпра да испуни услпв за учешће 
акп распплаже адекватним техничким капацитетпм: да ппнуђач ппседује апарат 
за чекираое ради кпнтрпле пбиласка пбјеката, пд стране ангажпваних 
радника пбезбеђеоа у реалнпм времену, и тп дпказује 
дпстављаоем: рачуна п ппседпваоу апарата издат пре пбјављиваоа ппзива за 
ппднпшеое ппнуда и каталпг прпизвпђача апарата, из кпга се недвпсмисленп мпже 
закључити да апарат испуоава захтеване карактеристике. 

Указујемп Наручипцу да је Закпнпдавац прпписап, а у складу са чланпм 77 став 2 тачка 6. 
ЗЈН да ппнуђач мпже и има правп да испуоенпст дпдатнпг услпва дпкаже декларацијпм п 
усаглашенпсти, пптврдпм, акредитацијпм и другим резултатима пцеоиваоа 
усаглашенпсти према стандардима и српдним дпкументима за пцеоиваое 
усаглашенпсти или билп кпјим  другим  пдгпварајућим средствпм кпјим ппнуђач 
дпказује усаглашенпст ппнуде са техничкпм спецификацијпм или стандардима 
траженим у кпнкурснпј дпкументацији. 

У складу са чланпм 73. став 3. ЗЈН  наручилац је дужан да прихвати други 
пдгпварајући начин дпказиваоа испуоенпсти услпва ппд услпвпм да заинтереспванп 
лице дпкаже да дпбра, услуге или радпви кпје пн нуди испуоавају захтеве пдређене 
пзнаке или пдређене захтеве кпје је наручилац предвидеп. 
У вези наведенпг, сугеришемп Наручипцу да изузме да дпказ п ппседпваоу апарата за 
чекираое, ппнуђачи дециднп мпрају дпказивати рачунпм п ппседпваоу апарата „издатпг 
пре пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда″ и наведе јпш алтернативних дпказа 



кпји дпказују ппседпваое апарата за чекираое у смислу: рачунпвпдствена листа ппписа 
пснпвних средстава ппнуђача, изјава ппнуђача п ппседпваоу апарата, или угпвпр п 
закупу ппреме за наведену ппрему! 

Ппставља се питаое пснпванпсти захтева за ппседпваое пве ппреме, јер ппнуђачи 
дпказују и ппседпваое кпнтрплнп пперативнпг  центра, кпји пбавља ту кпнтрплну 
фунцкију у тренутку са припадајућим кпнтрплнп пперативним тимпм, кпји врши услугу 
пбезбеђеоа. 

Такпђе, нисте навели тачне и прецизне техничке карактеристике ппреме за 
чекираое кпју изабрани ппнуђач пп вашем захтеву мпра да ппседује већ самп ппис 
чему та ппрема мпра да служи. Такпђе, с пбзирпм да је у питаоу ппрема кпју је 
изабрани ппнуђач дужан да инсталира пре ппчетка извршеоа услуге, нигде нисте 
навели кпје су ппзиције инсталираоа ппреме, кап и тп шта се дешава у случају да се у 
тпку извршеоа услуге ппрема ппквари. 

У вези наведенпг, сугеришемп Наручипцу да усклади захтевани пбим техничкпг 
капацитета и дпказе кпје при тпме захтева, а кпји су примерени пбиму предмета јавне 
набавке. 

Сугеришемп Наручипцу да је сагласнп члану 61. став.1, ЗЈН, дужан да припреми 
кпнкурсну дпкументацију такп да ппнуђачи на пснпву ое мпгу да припреме прихватљиву 
ппнуду. Дакле, сваки захтев Кпнкурсне дпкументације мпра бити јасан и у лпгичнпј вези са 
предметпм јавне набавке за кпји се расписује набавка, примерен кпличини или пбиму и 
намени предмета јавне набавке. 

    Чланпм 71. ЗЈН, ставпм 2. прпписанп је да Наручилац пдређује техничку спецификацију 
предмета јавне набавке у виду карактеристика или функципналних захтева кпји мпрају 
бити дпвпљнп прецизни и јасни какп би ппнуђачи мпгли да припреме пдгпварајуће 
ппнуде. 
    Указујемп Наручипцу да члан. 12. став 1. Правилника п пбавезним елементима 
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти 
услпва („Службени Гласник РС ", бр. 86/2015) дефинише кпји су пснпвни елементи 
ппнуђене цене садржани у пбрасцу ппнуде, а тп су : цена (јединична и укупна) са и без 
ПДВ-а и прпцентуалнп учешће пдређене врсте трпшкпва у случају када је наведени 
ппдатак неппхпдан ради усклађиваоа цене тпкпм перипда трајаоа угпвпра, пднпснп 
пквирнпг сппразума (учешће трпшкпва материјала, рада, енергената и др.) Даље, члан 3, 
ставпм 1 тачкпм 33. ЗЈН дефинише да је прихватљива ппнуда, ппнуда кпја је 
благпвремена,  кпју Наручилац није пдбип збпг битних недпстатака, кпја је пдгпварајућа, 
кпја не пграничава нити услпвљава права наручипца нити пбавезе ппнуђача, и кпја не 
прелази изнпс прпцеоеое вреднпсти јавне набавке. 

У складу са наведеним сугеришемп да Наручилац фпрмира Образац структуре цене у 
кпнкурснпј дпкументацији на начин да унесе укупни пквиран брпј часпва за извршеое 
услуге из следећих разлпга пднпснп да прилагпди укупан пквирни брпј часпва за 



извршеое услуге у складу са реалним брпјем дана у гпдини, кап и у складу са 
планиранпм прпцоеонпм вреднпшћу јавне набавке за извршеое пве услуге. 

 Наиме, Наручилац је Планпм јавних набавки (ппдаци су јавнп дпступни на ппрталу 
јавних набавки) за пву услугу предвидеп за 11712 часпва 2.250.000,00 динара без пдв-а, за 
366 дана. Првп, сугеришемп Наручипцу да исправи брпј дана у гпдини са 366 дана на 365 
дана,  кпликп једна календарска гпдина и има дана, кап и да прилагпди и пквирни брпј 
часпва за извршеое услуге  365 дана х 24 сати  + 365 х 8 сати једнакп је 11680 сати, а не 
какп је Наручилац навеп 11.712 сати. Акп размптримп планирану прпцеоену вреднпст 
јавне набавке и планиран пбим извршеоа услуге у сатима, дплазимп дп тпга, а да би се 
пбезбедила прихватљивпст ппнуде, јединична цена за извршеое пве услуге не мпже 
прећи 192,60 динара без пдв-а, штп је мнпгп  исппд нивпа тржишних цена за извршеое 
пве услуге. 

Сугеришемп Наручипцу да јпш једнпм размптри планирани пквирни брпј часпва за 
извршеое услуге, и у складу са начелпм ефикаснпсти 9 ЗЈН пбезбеди да се пва јавна 
набавка спрпведе са штп маое трпшкпва везаних за ппступак јавне набавке, да не би 
дпшли у ситуацију и Наручилац и ппнуђачи да ппнуде кпје буду пристигле за извршеое 
пве услуге буду све неприхватљиве из разлпга штп су свима ппнуђене цене веће у пднпсу 
на  планирану  прпцеоену вреднпст јавне набавке. 

  
Да ли је пбилазак лпкације пбавезан, с пбзирпм да у мпделу Кпнкурсне дпкументације 

нигде није наведенп да је пбилазак лпкације пбавезан, кап и збпг тпга штп је пптврда за 
пбилазак лпкације кпју ппнуђачи дпбијају када изврше пбилазак, саставни деп ппнуде 
ппнуђача? Укпликп пбилазак лпкације јесте пбавезан, сугеришемп Наручипцу да истп 
назначи и у Кпнкурснпј дпкументацији . 

  
Сугеришемп Наручипцу наведене нелпгичнпсти и неправилнпсти у предметнпј 

Кпнкурснпј дпкументацији за вршеое услуга пбезбеђеоа исправи, у супрптнпм ћемп кап 
заинтереспвани ппнуђач у ппступку,  улпжити захтев за заштиту права у ппступцима јавних 
набавки. 
 

Одгпвпр бр.1. 

Какп је наведенп у пквиру кпнкурсне дпкументације у делу "Опис ппслпва у пквиру 

физичкпг пбезбеђеоа зграде ГО Барајевп, у улици Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп", 

службеници ФТО у тпку пружаоа предметне услуге мпрају бити ппремљени уређајима за 

чекираое присуства службеника пбезбеђеоа у реалнпм времену штп значи да сваки 

службеник пбезбеђеоа на кпјпј гпд ппзицији да се налази, и тп билп да је пријавница у 

хплу зграде у улици Светпсавска бр. 2  или прпстприје у Дпму културе у улици Мипдрага 

Вукпвића бр.2  или на другим местима кпје пдреди Наручилац, кпд себе мпра имати 

уређај за чекираое, на пснпву кпга се у свакпм мпменту у реалнпм времену мпже дпбити 

инфпрмација п активнпсти радника ( службеника ) пбезбеђеоа, затим се у свакпм 

мпменту мпже пратити кретаое службеника пбезбеђеоа ( активнпсти патрплираоа), у 



свакпм мпменту у реалнпм времену се мпже видети местп- лпкација на кпме се 

службеник пбезбеђеоа налази (геплпцираое). Уређај представља технички капацитет 

Ппнуђача, пднпснп средствп за рад кпје ппнуђач кпристи приликпм пружаоа предметне 

услуге и на пснпву кпга је у реалнпм времену у кпнтакту са свпјим Кпнтрплнп- 

пперативним центрпм. 

 Ппред наведених дпказа кпји се пднпсе на технички капацитет за Наручипца су 

прихватљиви и алтернативни дпкази кпјима Ппнуђач мпже дпказати  ппседпваое уређаја 

за чекираое у реалнпм времену  и тп: 

- рачун п куппвини уређаја, угпвпр п куппвини уређаја или угпвпр п закупу уређаја уз 

прилпжен рачун п куппвини уређаја пд стране закуппдавца и каталпг уређаја из кпга се 

недвпсмисленп мпже закључити да уређај испуоава захтеване карактеристике, 

рачунпвпдствена листа ппписа пснпвних средстава  ппнуђача са јаснп пбележеним 

местима кпји се пднпси на тражени апарат.  

 

Одгпвпр бр.2. 

- На пснпву сугестије Ппнуђача кпја се пднпси на евентуални прппуст Наручипца да наведе 

јасне и прецизне техничке карактеристике ппреме , Наручилац на страни 8/48 кпнкурсне 

дпкументације  навпди минималне карактеристике кпје апарат треба да испуни и кпје су  

пп мишљеоу Наручипца неппхпдне за успешну реализацију предметне  набавке. 

Минималне карактеристике су: 

 Праћеое извештаваоа п инцидентима у реалнпм времену; 

 Праћеое активнпсти радника пбезбеђеоа у реалнпм времену; 

 Праћеое активнпсти „патрплираоа“ у реалнпм времену; 

 Извештаваое п дпгађајима и активнпстима у реалнпм времену; 

 Геплпцираое у реалнпм времену; 

 Заштита службеника пбезбеђеоа на изплпваним ппзицијама и у реалнпм времену. 

-На пснпву сугестије Ппнуђача кпја се пднпси на евентуални прппуст наручипца да  није  

наведена ппсебна ппзиција за инсталираое ппреме , Наручилац сматра да у складу са 

чланпм 3.став 1.тачка 27) Закпна п јавним набавкама , ппнуђена цена је цена кпју ппнуђач 

пдређује у ппнуди, изражена у динарима, у кпју су урачунати сви трпшкпви кпји се пднпсе 

на предмет јавне набавке и кпји су пдређени кпнкурснпм дпкументацијпм. 

Такпђе у складу са чл. 6.став 1. ЗЈН , предмет угпвпра п јавнпј набавци услуга су услуге 

наведене у Прилпгу 1 , тачка 23. (истражне услуге и услуге пбезбеђеоа). 

 У складу са чланпм 6.став 2. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Угпвпрпм п јавнпј 

набавци услуга сматра се и угпвпр п јавнпј набавци чији је предмет услуге и дпбра акп 



прпцеоена вреднпст услуга прелази прпцеоену вреднпст дпбара пбухваћених тим 

угпвпрпм;  

-У случају квара апарата пднпснп уређаја, уређај представља технички капацитет 

Ппнуђача, пднпснп средствп за рад кпје ппнуђач кпристи приликпм пружаоа предметне 

услуге и на пснпву кпга је у реалнпм времену у кпнтакту са свпјим Кпнтрплнп- 

пперативним центрпм, штп ппдразумева да трпшкпве квара снпси Ппнуђач. 

Одгпвпр бр.3. 

-На пснпву сугестије ппнуђача кпја се пднпси на прпцеоену вреднпст набавке (јавнп 

дпступна на ппрталу јавних набавки и на интернет страници), наручилац је пре 

пбјављиваоа Ппзива за ппднпшеое ппнуда извршип измену плана јавних набавки кпја се 

пднпси на измену прпцеоене вреднпсти за предметну набавку. Измеоена вреднпст 

набавке пбјављена је у Ппзиву за ппднпшеое ппнуда (4.250.000,00 динара без ПДВ-а 

пднпснп 5.100.000,00 динара са ПДВ-пм.) У складу са чл.51.став 3.ЗЈН  измене плана јавних 

набавки Наручилац  пбјављује на Ппрталу јавних набавки у рпку пд десет дана пд дана 

дпнпшеоа.  

-На пснпву сугестије Ппнуђача кпја се пднпси на брпј дана у гпдини, Наручилац пстаје при 

свпм ставу, с пбзирпм да се угпвпр закључује на перипд пд 12 месеци, при чему месец 

фебруар 2020. гпдине има 29 календарских дана. 

Одгпвпр бр.4. 

Обилазак лпкација није пбавезан штп је наведенп на страни 15/48 кпнкурсне 

дпкументације. Обилазак лпкација није и не сме бити елиминатпрни услпв п кпјем ппстпји 

и мишљеое Управе за јавне набавке кап и пдлуке Републичке кпмисије за заштиту права. 

У складу са чланпм 63.став 3.ЗЈН, пдгпвпре на ппстављена питаоа Наручилац ће пбјавити 

на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници у закпнскпм рпку. 

 

 


