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П И Т А Њ Е 
 
.... kao eventualni ponudjac u smislu clana 76 stav 2 i 77 
stav 2 zakona o javnim nabavkama , postavlja sledece pitanje: vas uslov iz 
tenderske dokumentacije na stani 7 koji se tice poslovnih kapaciteta , a 
sadrzanih u vasem uslovu da je ponudjac u prethodne tri godine obezbedjivao 
visokoskolske ustanove u ukupnoj vrednosti od najmanje -4 000 000 .00 
dinara bez pdv-a, smatramo da je taj uslov suprotan zakonu o javnim 
nabavkama odnosno da diskriminise eventualne ponudjace. Molimo vas za 
blagovremeno dostavljanje trazenog objasnjenja u vezi navedenog. 
 

О Д Г О В О Р 
 

У предметном поступку јавне набавке као додатни услов у погледу 
пословног капацитета, Наручилац је одредио да је понуђач у периоду од три године 
(2011, 2012. и 2013. године) пре објављивања позива за подношење понуда вршио 
услугу обезбеђивања високошколских установа, укупне вредности од најмање - 
4.500.000,00 динара, без пореза за додату вредност. 

Наручилац се определио да од понуђача тажи наведени услов из следећих 
разлога и то:  

Пружање услуге обезбеђења у високошколској установи је специфично и 
не може се поредити са пружањем исте услуге у другој установи, нпр. предшкоској 
установи, основној школи, пословној згради, магацину итд. Наиме, факултет је 
установа отвореног типа, што значи да у зграду факултета може слободно ући било која 
особа и рецимо присуствовати предавању неког професора, у згради факултета 
свакодневно борави велики број људи на једном месту (у амфитетрима, читаоницама), 
пре свега студената, који су пунолетна лица, али веома млада и која захтевају искуство и 
деликатност у опхођењу, а којa морају бити безбеднa. Напомињемо да се зграда 
Филозофског факултета у Београду налази у центру града где циркулише огроман број 
људи и да је зграда веома велика (има два улаза).  Такође, указујемо и на претходна 
искуства, која су таква да је тражење овог услова неопходно. 

У односу на висину укупне вредности (најмање - 4.500.000,00 динара, без 
пореза за додату вредност) за коју је понуђач пружао предметну услугу претходне три 
године, истичемо да је Наручилац одредио минималан износ потребан за вршење 
услуге обезбеђења на једном портирском месту у трајању од 24 сата дневно (Наручиоцу 
је потребно вршење услуге обезбеђења на два портирска места). 

 

Имајући у виду све наведено, сматрамо да је услов одређен конкурсном 
документацијом који се односи на искуство у пружању услуга обезбеђивања 
високошколских установа, оправдан и неопходан и да се никако не може бити услов 
који дискриминише понуђаче како то прописује члан 76. став 6. Закона о јавном 
набавкама. 
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