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Јавна набавка мале вредности број 31/2017 
 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 31/2017 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 
 

I - Дана 18.01.2018. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 

путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 

31/2017: набавка услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите, следеће 

садржине:  
 

1. Питање: 

 

“Обраћамо Вам се захтевом за додтаним појашњењем конкурсне документацијеза јавну набавке бр. 

31/2017. 

 

На страни 18 Услова за учешће у поступку Јавне набавке и упутства како се доказује испуњеност 

услова под тачком 2. Технички капацитет, навели сте да понуђач мора да поседује радио везу са 

минимум једним репетитором и 10 комада ручних радио станица. Мишљена смо да  је наведени 

услов висок захтев у погледу услова за учешће у предметној набавци и да наведени услов може да 

се замени и другим видовима конуникације (нпр. Мобилни телефони у затвореној мрежи..и сл). 

 

Молимо Вас да размотрите наш захтев и благовремено нас обавестите о наведеном.” 
 

Одговор: 

 

Наручилац остаје при траженом доказу за додатни услов – услов техничког капацитета.  

Додатни услов техничког капацитета је прописан у складу са природом и значајем 

предмета јавне набавке, уз пуно поштовање начела на којима почива Закон. Циљ наручиоца је да 

обезбеди понуђаче који имају несумњиво добру техничку опремљеност, с обзиром на предмет 

поступка јавне набавке. Услуга обезбеђења, без жеље да се предимензионира, има прворазредни 

значај у светлу значаја очувања безбедности институције кроз коју дневно прође велики број људи. 

На основу горе наведеног наглашавамо да из тог разлога наручилац тражи минимум један 

репетитор и 10 комада ручних радио станица које омогућавају истовремену комуникацију већег 

броја људи, а као алтернативу да запослени код даваоца услуге морају имати телефонску везу 

путем својих службених мобилних телефона како би вршили међусобну комуникацију у случају 

прекида рада радио станице. 

Наручилац је Конкурсном документацијом одредио да испуњење додатног услова 

техничког капацитета може бити у форми власништва или/и државине. 

У случају да понуђачи не могу доказати да испуњавају овај или неки други од тражених 

додатних услова, могу поднети заједничку понуду, при чему други члан групе испуњава тражени 

услов, што је уобичајено и у складу са Законом о јавним набавкама (чл. 81. став 2. Закона), у 

ситуацији када понуђач не може самостално да испуни неки услов. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

    

    Илија Томић с.р.  


