
          

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање   

 

Наш број:  2017-3130/8   Датум: 25.04.2017. 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

О д г о в о р : 

Поводом постављених питања која смо добили дана 25.04.2017. године (електронским 

путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у ЈКП 

“Топловод” Обреновац под бројем 2017-3130/7, а која се односе на јавну набавку  услуга – 

Услуге обезбеђења пословних просторија (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-13/17) дајемо Вам 

појашњења на иста: 

Питање бр.1 

Питање : У тендерској документацији на страни 6 уместо услуге обезбеђења пише 

улсуге у одељењу наплате. Молимо вас да измените овај део. 

     Одговор: Измена конкурсне документације биће објављена на порталу. 

  

Питање бр.2 

Питање : У тендерској документацији тражите ИСО 9001 и СРПС А.Л2.002 где је 

између осталог област контролисања заштита јавних скупова. У овој набавци 

нигде нема услуга обезбеђења јавних скупова. Молимо вас да измените овај 

део. 

     Одговор: Измена конкурсне документације биће објављена на порталу. 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

Питање бр.3 

Питање : У тендерској документацији тражите да радници имају положено за Б 

категорију. Као разлог наводите за случај потребе личног обезбеђења на 

терену у области социјалне заштите. Нигде ни у уговору ни у техничкој 

спецификацији се не помињу ови послови. Такође ови радници њих 7 не 

могу да напусте радно место да би вршили услугу личног обезбеђења. 

 Чак и да се ови послови раде, поставља се питање ко ће да их ради, јер по 

Закону о приватном обезбеђењу јасно је наведено да се услуге пружају на 

основу закљученог уговора који садржи детаљне податке о извршењу 

уговора. То значи да треба утврдити следеће: 

- колико људи ради лично обезбеђење 

- оквиран број сати 

- радно време ангажовања 

 

     Одговор: Измена конкурсне документације биће објављена на порталу. 

 

Истовремено са изменама везаним на постављена питања, наручилац врши и техничку 

исправку у делу конкурсне документације – Образац бр.6, којим се доказује испуњеност 

обавезних услова Закона о јавним набавкама, као и у Обрасцу бр.7, Референц листе, 

односно у делу Потврде наручиоца. 

 

 Комплетна Конкурсна документација са изменама и допунама биће објављена на 

порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца истовремено са објавом ових 

одговора. 

 

 С обзиром да је дошло до измене конкурсне документације, наручилац помера рок 

за подношење понуда на 08.05.2017. године до 11:00. Отварање понуда биће одржано 

истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30. 

 

       Комисија за јавну набавку 

        ЈНМВ-Т-13/17 

 


