
 

 

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку услуга, брoj 404-2/51У -2018-28 - услуге 

чишћења зграда, услуге портира и физичких радника, одговара на питања 

заинтересованих лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

                                           

 

Питање број 1. 

 „Опис услуга портира са динамиком извођења из спецификације услуга 

указује да су то послови приватног обезбеђења који су регулисани одредбама 

Закона о приватном обезбеђењу. Чланом 8. Закона о приватном обезбеђењу 

прописано је да послове приватног обезбеђења могу вршити правна лица, 

предузетници и физичка лица који имају лиценцу за вршење послова приватног 

обезбеђења, издату од стране министарства унутрашњих послова РС.  

Исто тако, прописано је да је службеник обезбеђења лице које врши 

послове приватног обезбеђења са лиценцом за вршење послова службеника 

обезбеђења. 

Поред тога чланом 75. Закона прописано је да је обавезан услов за учешће 

у поступку јавне набавке да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јаве набавке. 

У условима за учешће у поступку јавне набавке нисте означили као 

обавезан услов да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање, 

нити сте као додатни услов у погледу кадровског капацитета одредили услове и 

доказе да понуђач располаже запосленима који су службеници обезбеђења, 

сходно одредбама Закона о приватном обезбеђењу.“ 

                                               

Одговор: 

Спецификацијом услуга за предметну јавну набавку у делу конкурсне 

документације који се односи на опис услуга портира са динамиком извођења, 

побројани су послови које би требало да обављају извршиоци ангажовани на 

пословима пружања услуга портира. 

Тако специфициране послове по опису, врсти и обиму у  ГУ града Ниша 

већ обављају запослени  код наручиоца на радним местима  портира, а у складу 

са  унутрашњим актом - Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места ГУ Града Ниша. 

Скуп послова и задатака које запослени на радном месту - портир врше 

код наручиоца нису послови приватног обезбеђења у смислу одредби Закона о 

приватном обезбеђењу. Напомињемо, да наручилац - ГУ града Ниша није 

искористио могућност из члана 2. Закона о приватном обезбеђењу да образује 

посебан облик организовања обезбеђења за сопствене потребе - самозаштитна 

делатност, када би му за извршиоце предметних послова била потребна 

лиценца, а у складу са чланом 45. став 1. Закона о приватном обезбеђењу.  

 С обзиром,  да по Закону о приватном обезбеђењу  наручилац ГУ града 

Ниша није у обавези да образује посебан облик организовања обезбеђења за 

сопствене потребе, запослени код наручиоца на радном месту портир не морају 

поседовати одговорајуће лиценце за вршење послова портира,  а у смислу 

Закона о приватном обезбеђењу. 

Имајући у виду све напред наведено у конкретном случају предметне 

јавне набавке, у делу спецификација услуга, који се односи на опис скупа 



послова и  услуга портира са динамиком извођења, нису специфицирани 

послови приватног обезбеђења одређени одредбама Закона о приватном 

обезбеђењу, те у том смислу није потребно захтевати конкурсном 

докуметацијом достављање одговарајућих лиценци као доказа за испуњење 

обавезног услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 

75.ст.1.тачка 5. ЗЈН. 

 

Питање број 2. 

 „Достављамо Вам обавештење АТС у погледу важења сертификата 

SRPA OHSAS 18001:2008 до 11.03.2021. године, од када се прелази на  ISO 

45001:2018 .“ 

                                               

Одговор: 

Наручилац је конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 

у делу V Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 26., члана 75. и 

члана 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, Додатни 

услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати,  захтевао да 

понуђач у погледу додатног услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН  - пословни 

капацитета под тачком в), има успостављен и применљив систем управљања 

заштитом здравља и безбедношћу на раду у складу са захтевима стандарда 

SRPS ISO 45001:2018.  

Захтевани стандард SRPS ISO 45001:2018 - систем управљања 

заштитом здравља и безбедношћу  на раду, објављен 05.04.2018. године, је 

тренутно важећи стандард који је заменио повучени стандард SRPS OНSАS 

18001:2008. 

Понуђачи сертификовани према старим издањима стандарда имају 

слободу избора о тренутку у којем  ће извршити транзицију на ново издање 

стандарда, али он обавезно мора бити пре 11. марта 2021. године. 

Понуђачи који поседују сертификат за стандарде SRPS ISO OHSAS 

18001 или  ISO18001 важећи су до датума који је наведен у сертификату и 

такве сертификате ће Наручилац прихватити као доказ о испуњености 

захтеваног додатног услова у погледу пословног капацитета, под тачком в).  

 

Питање број 3. 

„Мишљења смо да оверена изјава о обиласку објекта не мора да буде 

обавезно приложена у понуди, те да то не може да представља услов да би 

била прихватљива.“ 

                                               

Одговор: 

Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације за 

предметну јавну набваку, имајући у виду да се објекти у којима ће се 

пружати предметне услуге налазе на различитим локацијама, са различитим 

врстама подних облога које је потребно одржавати, те је у том смислу 

неопходно извршити обилазак локација и увид у објекте у којима ће се 

пружати предметне услуга у циљу припреме одговарајућих понуда. 

 

У Нишу, дана 22.03.2019. године 


