
 1/3 

 
 

Заведено под бројем 04-23 од 05.01.2016.године 

 

ПРЕДМЕТ: 02.Одговор на питање у вези ЈНОП 05/2015 "Обезбеђење објеката ЈП 

"Завод за уџбенике" на локацијама у Београду и Новом Саду" 

 

Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 68/2015), у вези ЈНОП 05/2015 "Обезбеђење објеката ЈП "Завод за уџбенике" на 

локацијама у Београду и Новом Саду", пристигао је благовремено, Захтев за одговор на 

питање од стране заинтересованог понуђача: 

ПОНУЂАЧ: 

„Поштовани,  

као заинтересовано лице у поступку јавне набавке ЈНОП 05/2015 "Обезбеђење 

објеката ЈП "Завод за уџбенике" на локацијама у Београду и Новом Саду" молим 

вас за брз одговор на следећа питања:  

1. у обрасцу број 1. - измењеном /2 у табели 1. наводите место и радно време 

извршења услуга набавке:  

- Управна зграда ЈП " Завод за уџбенике", адреса:Обилићев Венац бр.5, Београд  

- Магацински простор, ЈП "Завод за уџбенике", адреса: Милорада Јовановића 

бр.11, Београд  

- Магацински простор ЈП "Завод за уџбенике"(14 објеката у оквиру бившег војног 

комплекса у Великој Моштаници),адреса: Умњански Вис, Београд  

- Магацински простор ЈП "Завод за уџбенике" одељење у Новом Саду, адреса: 

Приморска бр.88  

- Управна зграда одељења ЈП "Завод за уџбенике" у Новом Саду, адреса: Сремска 

бр.7  

на свим локацијама је радно време од 00-24 сата свим данима у години.  

Као кадровски услов наводите да потребно је обезбедити најмање 40 запослених 

лица, радно ангажованих код Понуђача по основу уговора на неодређено или 

одређено време или уговора о привременим и повременим пословима, а који ће 

бити непосредни извршиоци на пословима предмета услуге и који задовољавају 

следеће услове:  

Да су обучени за послове предмета набаве услуга;  

Да имају најмање 6 месеци искуства у пружању предметних услуга;  

Да имају најмање средњу стручну спрему;  

Да се не води кривични поступак, да нису под истрагом и да нису кривично 

осуђивани;  

Да од 40 запослених, најмање 5 лица (најмање 1 лице по локацији извршења 

услуге из табеле) има положен стручни испит из области против-пожарне заштите 

и да поседују сертификат о положеном испиту издат од стране надлежног 

минстарства. Остала лица (најмање 35) морају бити оспособљена за послове 

противпожарне заштите и пружање прве. помоћи.  

Питање: Зашто је потребно обезбедити најмање 40 запослених када се услуге 

обезбеђења пружају на 5 локација у времену 00-24 сата. Познато је да је 

максимално потребно 4 радника по локацији односно 24 радника. Ако у 

измењеном обрасцу 6 достављамо списак имена 40 радника који ће бити 

ангажовани на извршењу предметних услуга поставља се питање шта ће они 

радити. Како су три локације у Београду и две у Новом Саду потребно је 
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прецизирати број радника који ће бити ангажовани у Београду односно у Новом 

Саду. 

Такође инсистирате да за запослене доставимо уверење надлежног суда односно 

потврда МУП-а не старије од 6 месеци од датума објављивања јавног позива 

односно за лекарско уверење не старије од две године од датума објављивања 

јавног позива .  

Како  измењени образац 6  потписује законски заступник понуђача под кривичном 

и материјалном одговорношћу да ће запослени са списка бити ангажовани на 

извршењу предмета јавне набавке инсистирање на датумима доказа пре 

објављивања позива је безпредметно јер од дана објављивања јавног позива до 

дана потписивања уговора прође више од два месеца а још више ако се још уложи 

захтев за заштиту права на одлуку о додели уговора. Зато вас молим да овај 

кадровски услов измените тако што се на отварању понуда неће инсистирати на 

датумима на документима већ само да ли лица са списка поседују тражена 

документа или не.  Само изабрани понуђач је дужан да за ангажоване раднике 

обезбеди документа не старија од шест месеци.    

2. Наручилац је навео да најмање 35  запослених оспособљено за послове 

противпожарне заштите и пружање прве помоћи што се доказује достаљањем 

"уверење о завршеној обуци за правилно пружање прве помоћи и против пожарне 

заштите" издатог од стране сертификованих лица за послове противпожарне 

заштите и пружање прве помоћи. 

Молимо вас за одговор ко је сертификовано лице за послове противпожарне 

заштите и пружање прве помоћи? Зашто инсистирате на оспособљености за 

послове противпожарне заштите и пружање прве помоћи осталих запослених када 

су понуђачи  дужни да обезбеде по једног запосленог по локацији стручни испит из 

области против-пожарне заштите и да поседују сертификат о положеном испиту 

издат од стране надлежног минстарства.  

Молимо наручиоца да избаци овај непотребни услов поготово што  у обрасцу број 

1. - измењеном /2 у спецификацији предмета набавке не наводи се када су радници 

обезбеђења у обавези пружања прве помоћи. 

3. Наручилац  у обрасцу број 1. - измењеном /2 да изабрани понуђач:  

"Квалитет извршења предмета услуга: 

Квалитет услуга мора бити у складу са правилима професије, стандардима и 

нормативима за све врсте услуга. Контролу квалитета вршиће овлашћено лице 

Наручиоца.  

Понуђач је у обавези да испуњава захтеве кадровског капацитета наведене у 

условима за учешће у поступку за све време трајања уговора. У случају престанка 

испуњености било ког од наведених захтева, Понуђач је у обавези да обавести 

Наручиоца о томе.  

Понуђач је дужан да за све време трајања уговора одржава ниво техничког 

капацитета који је у складу са техничким капацитетом из његове понуде за 

предметну јавну набавку.  

Понуђач мора поседовати сертификате које је дужан да одржава за све време 

трајања уговора:  

SRPS ISO 9001 (систем менаџмента квалитетом);  

SRPS OHSAS 18001(систем управљања заштитом и безбедношћу на раду)".  

Питање: Да ли тражени сертификати  SRPS ISO 9001 (систем менаџмента 

квалитетом) и SRPS OHSAS 18001(систем управљања заштитом и безбедношћу на 

раду) морају бити из области која је предмет јавне набавке?“ 
Завршен навод 
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ОДГОВОР 

 

У складу са  чланом  63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 68/2015), достављамо: 

 

1. Одговор: 

a. Методологија одређивања потребног кадровског капацитета је заснована на 

следећем: За 5 локација потребно је ангажовати 4 радника за рад у периоду 

00:24, што износи 24 акитивна радника, остали  радници (16 радника) су 

адекватна и у сваком тренутку расположива замена активних радника у 

случају разних кадровских ситуација (одсуства због болести, одмора, обуке 

или прекида радног односа). Број расположиве и адекватне замене би требао 

да буде већи и сразмеран броју активних радника али смо са аспекта 

објективности, разматрајући вероватноћу потребе ангажовања замене 

активних радника, оставили релаксирану могућност за понуђаче у броју 

кадровског капацитета. За сваку локацију на којој се пружају услуге које су 

предмет јавне набавке потребно је обезбедити неопходан број активних 

служебника и неопходан број адекватне замене ради обезбеђивања 

квалитетне и континуиране услуге која је предмет јавне набавке. 

b. Разматрајући наводе и трошкове достављања доказа о испуњености 

кадровског капацитета, уследиће измене конкурсне документације у том 

делу. 

2. Одговор: 

а. У складу са образцем бр.1 конкурсне документације и чињеницама да није  

описана предметна услуга уследиће измене конкурсне документације у делу 

пружања прве помоћи, где Наручилац брише „пружање прве помоћи“.  

б.  Од потребног кадровског капацитета најмање 5 лица (1 лице по локацији) 

мора имати положен стручни испит за послове заштите од пожара  који 

издаје МУП Србије. Остала лица морају бити обучена/оспособљена за 

послове против пожарне заштите.  

На страни 10/50 конкурсне документације, тачка 3.Кадровски капацитет: 

“Остала лица морају бити оспособљена од стране сертификованих лица, за 

послове противпожарне заштите и пружање прве помоћи“ дефинисан је 

услов и начин доказивања испуњеноси услова кадровског капацитета. Под 

„сертификованим лицима“ за вршење обуке против пожарне заштите се 

сматрају сва правна лица која испуњавају услове у складу са „ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ПРАВНА ЛИЦА 

РЕГИСТРОВАНА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПОСЕБНЕ ОБУКЕ ЗА ЛИЦА КОЈА 

РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ("Сл. гласник РС", бр. 

92/2010 и 86/2011). 

3. Одговор: 

Тражени сертификати SRPS ISO 9001 и SRPS OHSAS 18001морају бити из 

области која је предмет јавне набавке. 

 

 

ЈП „Завод за уџбенике“  

        Комисија за јавне набавке 

 

 


