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Поводом захтева за додатним појашњењима од стране потенцијалног понуђача, које 
је формулисано на следећи начин (текст захтева је преузет из документа 
потенцијалног понуђача):

Predmet: Pitanie za iavnu nabavku JNMV broi 10 /2017

P itan je  br. 1 -  Naručilac na strani 11 od 33 Konkursne dokum entacije za javnu nabavku usluga fizičko 
tehničko obezbeđenje, JNM V broj 10/2017 kao dodatni uslov za kadrovski kapacitet navodi : Da Ponuđač 
pored četiri zaposlena ima najmanje još dva zaposlena koja poseduju dokaz o dopunskoj obučenosti za rad i 
osposobljavanje za sprovođenje mere zaštite od jonizujućih zračenja sa tim izvorima; Uslov: Uverenje o 
zdrastvenoj sposobnosti za rad sa izvorima jonizujućih zračenja (ne stariji od godinu dana) za najmanje dva 
zaposlena;
Molimo Vas da nam pojasnite iz kog razloga Naručilac od ponuđača zahteva da u momentu podnošenja 
ponude ima zaposlene radnike sa dokazom  o dopunskoj obučenosti za rad i osposobljavanje za sprovođenje 
mere zaštite od jom zujućih zračenja sa tim izvorima, uzimajući u obzir da je  predmet javne nabavke fizičko- 
tehničko obezbeđenje i da su ponuđači privredna društva sa šifrom đclatnosti 8010 i prema Zakonu o 
privatnom obezbeđenju nisu u obavezi da za svoje zaposlcne obezbede osposobljenost za rad sa izvorima 
jonizujućih zračenja.
Potencijalnom ponuđaču je  jasno da Naručilac spada u Objekte koji podleže nadzoru u skladu sa članom 21. 
Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i nuklearne sigum osti i da će angažovani radnici na poslovima 
fizičkog obezbeđenja morati da ispune uslove u skladu sa Zakonom  o zaštiti od jonizujućih zračenja i 
nukleam e sigumosti, ali to ne daje za pravo Naručiocu da na ovaj način vrši diskrim inaciju ponuđača.
Naručilac ima mogućnost da predvidi da je  izabrani ponuđač u obavezi da dostavi Uverenje o zdrastvenoj 
sposobnosti za rad sa izvorima jonizujućih zraćenja za lica koja će biti angažovana na obezbedenju objekta 
Naručioca i da to dokaže potpisivanjem izjave pod punom krivičnom, m oralnom  i materijalnom 
odgovomošću. Sporan zahtev konkursne dokum entacije diskriminiše sve ponuđače koji nemaju zaključen 
ugovor sa nekim Naručiocem koji podleže nadzoru o zdrastvenoj sposobnosti za rad sa izvorima jonizujućih 
zračenja.

Traženim uslovom Naručilac apsolutno vrši diskrim inaciju ponuđača, čim e grubo krši načelo efikasnosti i 
ckonomičnosti (član 9 ZJN), načclo obczbcđivanja konkurcncije (član 10 ZJN), kao 1 načelo jednakosti 
ponudača (član 12 ZJN).

Pozivamo Naručioca da u skladu sa pozitivnim propisim a izmeni konkursnu dokum entaciju da uslov koji sc 
odnosi na kadrovski kapacitet definiše tako da ne narušava osnovna načela Zakona o privatnom obezbeđenju. 
kao i Zakon o javnim  nabavkama i da omogući svim zainteresovanim  ponudačim a da učestvuju u postupku 
predmetne javne nabavke, je r  u suprotnom ćemo biti prinuđcni da podnesemo Republičkoj komisiji za zaštitu 
prava u postupcima javnih nabavki Zahtev za zaštitu prava na konkursnu dokum entaciju po članu 149 ZJN.



P itan je  2: Naručilac na strani 11 od 33 konkursne dokum entacije za javnu  nabavku usluga fizičko tehničko 
obezbeđenje, JNM V broj 10/2017 kao dodatni uslov u pogledu standarda navodi da Ponuđač poseduje važeći 
sertifikat o ispunjenosti standarda ISO 27001 :2013.
S obzirom da je Ponuđač sertifikovan u skladu sa standardom  SRPS ISO /IEC 27001: 2014 . koji je  identičan 
sa standardom  ISO 27001:2013, m olim o N aručioca da izvrši izm enu konkursne dokum entacije u delu za 
dokazivanje traženog sertifikata, tako da kao dokaz bude i važeći sertifikat SRPS ISO/IEC 27001: 2014.

Комисија даје следеће одговоре:

1. Управа за аграрна плаћања ће користити рендгенски апарат за контролу ручног пртљага 
GILARDONI FEP ME536. У складу са објашњењем, примљеним од Агенције за заштиту 
од јонизујућег зрачења, непосредни извршиоци на физичко - техничком обезбеђењу 
између осталог морају да испуне и следеће услове:

- да имају доказ о допунској обучености за рад и оспособљавање за спровођење мера 
заштите од јонизујућих зрачења са тим изворима (списак правних лица се налази на 
сајту http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/spisak-ovlascenih-pravnih-lica.htm)

- да поседују уверење издато од стране специјалисте медицине рада на обрасцу који 
је порописан Правилником о претходним и периодичним прегледима запослених 
на радним местима са повећаним ризиком не старије од годину дана („Сл. гласник 
РС“, бр. 120/07 и 93/08).

Наручилац је у конкурсној документацији тражио услов да у моменту подношења понуде 
Понуђач мора да има запослене раднике са претходно наведеним доказима, како би био 
сигуран да ће добити поузданог Извршиоца услуга који већ има искуства са овом врстом 
пружања слуга. Уколико Понуђач испуњава тражени услов у тренутку подношења понуде, 
Наручилац може бити сигуран да ће у накраћем могућем року добити тражену услугу 
према захтевима из конкурсне документације. Наручилац се тренутно налази у процесу 
акредитације, а од испуњења тражених услова у погледу сигурности зависи добијање 
средстава из ЕУ фондова.
Правно лице које се бави физичко - техничким обезбеђењем није потребно да доставља 
друге доказе у вези заштите од јонизујућег зрачења, зато што ће Управа за аграрна 
плаћања бити носилац лиценце за обављање радијационе делатности.
Понављамо да понуђач нема обавезу да има потписан уговор са правним лицем које пружа 
допунску обуку за рад и оспособљавање мера заштите од јонизујућег зрачења, као ни са 
Службом медицине рада, али извршиоци које понуђач ангажује морају имати тражене 
доказе. У конкурсној документацији су предметни услови везани за кадравски капацитет.

2. Наручилац прихвата захтев потенцијалног понуђача и врши се измена конкурсне 
документације и поред ISO 27001:2013, тако да доказ може да буде и важећи сертификат 
„SRPS ISO/IEC 27001:2014. Измењене 11. и 13. странице конкурсне документације чине 
саставни део појашњења и конкурсне документације.

КОМИСИЈА
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И  
76. ЗАКОНА И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
1.1. Понуђач мора да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона и то:
• Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона);
• Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

• Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) Закона);

• Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);

• Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона.

Имајући у виду предмет јавне набавке наручилац тражи од понуђача да испуне услове у 
погледу пословног и кадровског капацитета и то:

Услов за пословни капацитет:
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач који је у периоду од 3 (три) године пре 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извршио услуге 
физичко техничког обезбеђења у вредности једнакој или већој од 2.400.000,00 динара 
без ПДВ-а.

Услов за кадровски капацитет:
Услов: Најмање четири запослена поседују уверење о положеном стручном испиту за 

раднике који раде на пословима заштите од пожара, издатог од надлежног органа 
МУП, сходно члану 55. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник РС“, 
бр.111/09 и 20/15);

Услов: Најмање још два запослена која поседују (додатно уз претходне услове за запослене) 
доказ о допунској обучености за рад и оспособљавање за спровођење мера заштите од 
јонизујућих зрачења са тим изворима;

Услов: Уверење о здравственој способности за рад са изворима јонизујућих зрачења (не 
старије од годину дана) за најмање два запослена;

Услов у погледу стандарда: Понуђач је у обавези да у пословању примењује стандарде 
квалитета и да поседује важеће сертификате о испуњености следећих стандарда:
ISO 27001:2013 или SRPS ISO/IED 27001:2014 (Систем менаџмента безбедношћу 
информација) и SRPS A.L2.002:2015 (Област физичка заштита објеката, лица, јавних 
скупова)
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Услови из члана 76. Закона
Доказ за пословни капацитет: Референтна листа и Потврда корисника, референтног 
наручиоца / купца (Обрасци XI и XII из конкурсне документације).
Докази за кадровски капацитет:
За четири запослена лица потребно је доставити копије лиценци за вршење основних 
послова службеника обезбеђења -  без оружја по Закону о приватном обезбеђењу ("Сл. 
гласник РС", бр. 104/13 и 42/15) за најмање 4 (четири) запослена лица и копије уверење о 
положеном стручном испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара, издатог 
од надлежног органа МУП, сходно члану 55 Закона о заштити од пожара (,,Сл.Гласник РС,, 
бр.111/09 и 20/15);
За додатна два извршиоца потребно је доставити поред претходно наведених доказа и 
доказ о допунској обучености за рад и оспособљавање за спровођење мера заштите од 
јонизујућих зрачења са тим изворима (копије потврда издатих од овлашћених правних лица, 
списак правних лица се налази на сајту http://www.srbatom.gov.rs/srbatom/spisak-ovlascenih- 
pravnih-lica.htm), као и копија уверења издатог од стране специјалисте медицине рада на 
обрасцу који је порописан Правилником о претходним и периодичним прегледима 
запослених на радним местима са повећаним ризиком не старије од годину дана („Сл. 
гласник РС“, бр. 120/07 и 93/08).
Докази за услов у погледу стандарда:
Копије важећих сертификате о испуњености стандарда: ISO 27001:2013 или SRPS ISO/IED 
27001:2014 (Систем менаџмента безбедношћу информација) и SRPS A.L2.002:2015 (Област 
физичка заштита објеката, лица, јавних скупова).
Докази за услов у погледу полисе осигурања:
Копија полисе осигурања од опште и професионалне одговорности за неограничени број 
штетних догађаја у минималном износу 2.000.000,00 динара по штетном догађају;

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Ако је понуђач уписан у Регистар понуђача, потребно је да 
у понуди то јасно наведе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин.

М.П. Упознат са условима и упутством

Овлашћено лице понуђача
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