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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 
Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
 
 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама, у вези јавне набавке 
услуге обезбеђења објеката, ЈН К 13/19, од 25.04.2019. године, објављујемо одговор на 
наведено питање. 
 
Питање :  
Као додатни услов у погледу техничког капацитета (страна 8/34 конкурсне 
документације) навели сте да понуђач мора да поседује контролни центар у Суботици. 
 
ПРИМЕДБА: Овако постављеним условом директно кршите Начело једнакости 
понуђача (члан 12 ЗЈН), где између осталог стоји: „Наручилац је дужан да у свим 
фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима. Наручилац 
не може да одређује услове који би значили националну, територијалну, предметну 
или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би 
произилазила из класификације делатности коју обавља понуђач. Овако постављен 
услов представља територијалну дискриминацију преме осталим понуђачима. 
Молимо Вас да овај услов измените или да га прилагодите. 
По Закону о приватном обезбеђењу, у члану 99, правно лице које има лиценцу за 
вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на 
спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана мора 
имати Контролни центар, као и тим за интервенцију по дојавном сигналу од најмање 
два службеника обезбеђења. Довољно је да понуђач има један контролни центар на 
територији Републике Србије, док тим за интервенцију понуђач мора да има на 
територији где се налази штићени објекат. С обзиром да контролно оперативни 
центар прима дојавни сигнал аутоматски, БЕЗ ОБЗИРА НА УДАЉЕНОСТ ОБЈЕКТА, 
након чега службеник обезбеђења из контролног центра обавештава интервентни тим, 
који одмах реагује. Брзина дојавног сигнала је иста како из контролног центра 
из Суботице, тако и из контролног центра из било ког града у Србији. Самим тим не 
значи да ће Ваш објекат квалитетније обезбеђивати понуђач који има КЦ 
у Суботици у односу на понуђаче чији КЦ није на територији града Суботица. 
Траженим условом апсолутно вршите дискриминацију понуђача и фаворизујете 
понуђаче са територије Суботице чиме грубо кршите начело ефикасности и 
економичности (члан 9 ЗЈН), начело обезбеђивања конкуренције (члан 10 ЗЈН), као и 



начело једнакости понуђача (члан 12 ЗЈН). Молимо Вас да овај услов измените или га 
избришете. 
 
Одговор:  
 
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у делу додатних услова и 
обрисати тражени додатни услов који се односи на технички капацитет. 
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