
 

 

 

 

 

 

 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА 1 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 
 

 

 

Путем електронске поште дана 19.08.2020 године Наручилац је примио захтев 

заинтересованог лица којим се траже додатна разјашњења у вези Конкурсне 

документације за набавку услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне 

заштите, са следећим питањима: 

 

 

 

1. За испуњење пословног капацитета захтевали сте да је понуђач у претходних 

пет година (2015., 2016., 2017., 2018. и 2019.) пружао услуге физичко-техничког 

обезбеђења за најмање 3 корисника услуга који су по Закону о јавним 

набавкама у својству Наручиоца од тога најмање једног које има статус 

културног добра. Сходно томе, молим Вас за појашњење шта значи својство 

Наручиоца по Закону о јавним набавкама. Да ли су то сви Наручиоци (јавна 

предузећа, привредна друштва и сл.) који у Републици Србији послују у складу 

са важећим законима? 

2. За испуњење пословног капацитета захтевали сте да је понуђач у претходних 

пет година (2015., 2016., 2017., 2018. и 2019.) пружао услуге физичко-техничког 

обезбеђења за најмање 3 корисника услуга који су по Закону о јавним 

набавкама у својству Наручиоца од тога најмање једног које има статус 

културног добра. Сходно томе, молим Вас за појашњење која је разлика између 

пружања услуге физичко-техничког обезбеђења код Наручиоца који има статус 

културног добра и оног који нема статус културног добра? Ово појашњење 

тражимо узимајући у обзир да наше друштво поседује све важеће дозволе за 

пружање предметних услуга које су издате у складу са Законом, односно да 

Закон не дели друштва која услуге пружају код Наручиоца који има статус 

културног добра и оних који немају статус културног добра.  

3. За испуњење пословног капацитета захтевали сте да је понуђач у претходне три 

године (2017, 2018. и 2019.) пружао услуге физичко-техничког обезбеђења 

паркинг простора за најмање једног корисника услуга који је по Закону о јавним 

набавкама у својству Наручиоца. Сходно томе, молим Вас за појашњење шта 

значи својство Наручиоца по Закону о јавним набавкама. Да ли су то сви 

Наручиоци (паркинзи јавних предузећа, паркинзи привредних друштава и сл.) 

који у Републици Србији послују у складу са важећим законима? 

 

 

 

 

 

Број акта: 239/4  

Датум: 21.08.2020.  



        

 

Одговор на питање: 

 

1. Наручилац у својству Закона о јавним набавка је свака фирма (предузеће, установа 

итд.) која је обавезна да примењује Закон о јавним набавкама. 

2. Биће урађене Измене и допуне конкурсне документације.  

3. Биће урађене  Измене и допуне конкурсне документације. 

  

 

Комисија за јавну набавку 

       


