
 

 

 

                                                                                                                                                                            

  
 
 

Питање понуђача од 14.01.2020. год: 
Прегледом ваше конкурсне документације сматрамо да су одређени захтеви који су дати у додатим условима а 

који се односе на техничке  услове, представљају дискриминишући услов и крши начело обезбеђења 

конкуренције. 

-У циљу обезбеђења начела конкуренције предлажемо да се измени конкурсна документација по следећеим 

питањима и то: 

Питање бр.1, На страници 10   У тачки 1. Додатни услови за учешће који се односи на Технички капацитет 

конкурсне документације где се тражи да понуђач располаже Контролним центром на територији Града 

Лознице који је регистрован у Агенцији за привредне регистре РС, као седиште или пословна јединица, са 

издатим позитивним мишљењем Сектора за ванредне ситуације  МУП-а из предмета безбедносно техничким 

условима за смештај и чување оружја И муниције за горе наведени Контролни центар, који ради 24х И 

располаже са потребном опремом за даљински мониторинг алармног система И паника тастера као додатно 

средство за заштиту објеката наручиоца. 

Напомињемо да поседујемо Контролним центар  са потпуном техничком опремом који ради 24х у Беогтраду, 

који технички покрива цело подручје Србије и има директну комуникацију са службеницима обезбеђења на 

објектима И мобилним патролама. Такође Контролни центар располаже потпуном опремом за даљински 

мониторинг алармног система и паник тастера. 

Из наведеног разлога сматрамо да је тражење наведеног услова неосновано и да је тиме повређено начело 

обезбеђења конкуренције из чл.10 Закона о јавним набавкама И предлажемо да се допунама И изменама 

конкурсне документације коригује наведени услов. 

 Питање бр.2, Наручилац на страници бр. 10 ( Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке) тачка 3 

Технички капацитети где се тражи да  понуђач поседује 12 регистрованих комада ватреног оружја калибра 

прописаног Законом о приватном обезбеђењу. 
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У складу са Законом о приватном обезбеђењу И другим подзаконским актима службено оружје се користи 

искључиво за обезбеђење објекта и један комад оружја користе 4 службеника обезбеђења уколико се објекат 

обезбеђује 24х, дакле, примопредаја  оружја се врши на објекту између службеника. Обзиром да је тендерском 

документацијом предвиђено обезбеђење 2 (два) објекта 24часа са оружјем, где би била у употреби 2 (два) 

комада оружја, па стога сматрамо да је потрбно наведени услов кориговати кроз измене И допуна конкурсне 

документације.   

  Овакав поступк представља дискриминишући услов,посебно за мала и средња Предузећа и крши начело 

обезбеђења конкуренције из чл.10 Закона о јавним набавкама. 

Одговор наручиоца: 
Наручилац неће мењати конкурсну документацију јер: 
• Одговор на Питање број 1 - располагање Контролним центром на територији града 
Лознице, а за који понуђач сматра да представља вид територијалне дискриминације- Након 
разматрања питања и сугестије од стране потенцијалног понуђача, комисија за јавну набавку 
Наручиоца сматра да траженим условом није повређено начело једнакости понуђача 
територијалном дискриминацијом. Наведени услов је у складу са чланом 44. Закона о 
приватном обезбеђењу, којим је прописано да је тим за интервенцију саставни део Контролног 
центра који у случају позива са терена може у најкраћем могућем року да реагује. Такође, 
Наручилац је разлоге практичности ставио изнад формалних , те како је реч о физичко-
техничком обезбеђењу са употребом оружја, Наручилац је предвидео да се оружје задужује и 
раздужује у контролном центру, где се издаје и налог за ношење оружја,  а не на објекту,а све 
у циљу обезбеђења  већег нивоа заштите. Такође, брзина интервенције у ванредним 
ситуацијама је један од разлога за прописивање наведеног услова. Наручилац сматра да је 
наведени услов у погледу Контролног центра оправдан и гарантује ефикаснију примену 
уколико се налази на територији града Лознице. Наручилац сматра да је прописани услов у 
границама члана 76. Закона о јавним набавкама, јер је у логичној вези са предметом јавне 
набавке. Надаље, овакав услов не представља вид дискриминације обзиром да га сваки 
понуђач може испунити, обзиром да је могућност  оснивања контролног центра доступна 
свима, као што је сваком понуђачу на располагању подношење заједничке понуде са 
понуђачем који испуњава наведени услов. 
У погледу захтева да исти буде регистрован у Агенције за привредне регистре, Наручилац 
објашњава да се наведеним условом мисли на регистрацију адресе пословног простора који 
се користи као Контролни центар, у виду седишта или пословне јединице (огранка), обзиром 
да постојање Контролног центра није предмет регистрације код Агенције за привредне 
регисте. 
• Одговор на Питање број 2 - које се односи на број регистрованих комада ватреног 
оружја калибра прописаног Законом о приватном обезбеђењу је услов који је оправдан 
имајући у виду да је штићени објекат од виталног значаја, у складу са Уредбом о ближим 
критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова 
њихове заштите, као и да се исти налази у пограничној зони те захтева већи степен заштите. 
Наручилац је мишљења да се наведеним условом даје на значају и озбиљности како понуди 
тако и потенцијалним понуђачима. Потребно је да понуђач на описани начин буде 
квалификован да у случају потребе пружи висок ниво заштите који се тражи за штићени 
објекат.  

 
 ЈП ''Водовод и канализација'' 


