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ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење у вези конкурсне документације у отвореном поступку јавне 

набавке – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе, Бр. XI-13-404-174/2017 
 
 

   Наручилац је дана 29.08.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним 
појашњењем везано за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке - Набавка услуге 
ангажовања пољочуварске службе,  Бр. XI-13-404-174/2017, које гласи: 
 
„1. У оквиру конкурсне документације на страни 10 од 38 у тачки 3. Кадровски капацитет и начин 
доказивања навели сте: 
„Да понуђач има лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање 
реда на спорртским примедбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана издату од 
стране МУП-а за 28 запослених радника.“ 
Молимо вас појасните нам да ли за 28 радника треба доставити лиценцу за вршење послова физичко-
техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и 
другим местимаокупљања грађана а која може бити: 

1. Лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја или 
2. Лиценца за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења – са оружјем  
 

или треба доставити лиценцу за предузеће као правно лице или треба доставити и за раднике и за 
правно лице? 
Уколико треба и за правно лице, само да вас подсетимо да би према ЗЈН, члан 75, став 1, тачка 5 ваш 
захтев био Обавезан услов. 
 
2. На страни 9 од 38 као и на страни 13 од 38 навели сте да тражите Уговор са мобилним оператером и 
фотокопије саобраћајних возила али нигде нисте навечи шта је услов да би се достављала  тражена 
документа, па вас молимо за исправку конкурсне документације са прецизним дефинисањем услова.“ 

 
 
Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 
 
1. Потребно је доставити лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја, за 
28 запослених радника на пословима пољочуварске службе или сличним пословима, као што су: 
физичко обезбеђење, чувар, портир или стражар. 
 
2. Наручилац је у у делу III - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Зaкона и 
Упутство како се доказује испуњеност тих услова, табела Додатни услови, редни број 2. - Технички 
капацитет, навео да понуђач мора да поседује минимум 25 мобилних телефона, као и минимум 11 
путничких службених возила, те за то тражи одговарајуће доказе који се налазе у колони „начин 
доказивања“ наведене табеле. 
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