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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку је припремила  
 

ПОЈАШЊЕЊЕ 
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

За јавну набавку услуге обезбеђења зграде Правног факултета Универзитета у Београду 
ЈН број 46/2018 

 
 
Заинтересовано лице доставило је писани захтев, заведен код Наручиоца 8. новембра 2018. 
године, под бројем: 01-број: 1835/5, са следећим питањима и предлозима за измене конкурсне 
документације: 
 
Питање бр. 1: 
 

Наручилац на страни број 6 Конкурсне документације (Додатни услови за учешће у 
поступку јавне набавке у погледу Пословног капацитета), тачка 2 в), тражи да је понуђач у 
периоду од претходне три године (2015, 2016. и 2017. г.) вршио предметну услугу укупне 
вредности од најмање 9.000.000,00 динара, без ПДВ-а, и то за сваку годину у вредности од 
најмање 3.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Овде није јасно прецизирано да ли се овај услов односи на високошколске 
установе или на укупно извршене услуге обезбеђења. 

 
Уколико се односи на високошколске установе, предлажемо да се изврши исправка 

тендерске документације на страни 8 (Додатни услови – Докази), под тачком в) Доказ: 
Закључен уговор и аналитичке картице које се односе на остварени промет са 
високошколским установама у висини од најмање 9.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 
Предлажемо да се избаци термин "високошколским установама". 
 

Питање бр. 2: 
 

Наручилац на страни број 6 Конкурсне документације (Додатни услови за учешће у 
поступку јавне набавке у погледу Пословног капацитета,), тачка 2 г) тражи да понуђач 
поседује полису осигурања од опште и професионалне одговорности за најмање три штетна 
догађаја за време трајања уговора о јавној набавци, у минималном износу од 2.000.000,00 
динара, винкулирану у корист Правног факултета Универзитета у Београду. 

 
Предлажемо да се изврши промена тендерске документације и избаци термин 

полиса осигурања, винкулирана у корист Правног факултета Универзитета у Београду, 
већ само важећа полиса осигурања од опште одговорности.  

 
Уколико остајете при ставу да буде винкулирана, такву полису осигурања 

захтевати приликом потписивања уговора са најповољнијим понуђачем. 



 
 

 
Одговор Комисије на питање бр. 1: 

 
Наручилац прихвата сугестију која се односи на формулисање додатног услова за 

учешће у поступку јавне набавке у погледу Пословног капацитета, наведеног на страни број 
6 Конкурсне документације, под тачком 2в), и у складу с тим ће извршити одговарајуће 
измене конкурсне документације у предметној јавној набавци.  
 
Одговор Комисије на питање бр. 2: 
 

Наручилац прихвата сугестију која се односи на формулисање додатног услова за 
учешће у поступку јавне набавке у погледу Пословног капацитета, наведеног на страни број 
6 Конкурсне документације, под тачком 2г) и у складу с тим ће извршити одговарајуће измене 
и допуне конкурсне документације у предметној јавној набавци.  

 
 
Одговор објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
 
 

 


