
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 
Број: _________ 
Датум: _________ 
Господара Вучића бр.50 
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, бр. 14/2015, 
68/2015)  наручилац Факултет безбедности објављује  
 

 
 

ПИТАЊА И ОДГОВОРЕ 
 
 
у поступку јавне набавке мале вредности радова број: 04/2019 и то: зидарски радови, столарски радови, молерски 
радови, електричне инсталације. 
 

 

 
ПИТАЊE: 

 

Везано за ЈНМВ бр. 04/2019 желимо да поставимо питање. Да ли је потребна банкарска гаранција уколико 
понуђач не захтева аванс? 
 
 ОДГОВОР: 
 
Наручилац конкурсном документацијом предвиђа плаћање аванса и захтева од изабраног понуђача достављање 

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла и  банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року. Зато не постоји могућност да се понуђач одрекне аванса и да 

не достави напред наведене банкарске гаранције. 

ПИТАЊE: 
 

Овим путем упућујемо примедбу на конкурсну документацију за набавку 4/2019. Наиме, у делу конкурсне 
документације где наручилац прописује додатне услове на страни 8/42, наручилац наводи следеће: 
 

2) Да има следећа стално запослена лица и то: 

I најмање 1 дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 412 
или 418 Инжењерске коморе Србије 

 стално запослена лица или лица ангажована по уговору и то: 

II Лице за безбедност и здравље на раду  

  Раднике грађевинско-занатских и других занимања потребних за извођење предметних радова- 7 
извршилаца     

 
Подсећамо Наручиоца да је Републичлка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки у више својих 
решења навела да је основ ангажовања радника потпуно ирелевантнан за испуњење предмета јавне набавке, и 
да се захтевањем да радници и/или инжењери буду запослени на неодређено време ограничава конкуренција, 
односно да то представља дискриминаторски услов. Детаљнија образложења можете наћи у решењима 
Републичке комисије, навешћемо само нека од њих: 4-00-582/2016,  4-00-297/2016,  4-00-554/2016,  4-00-
2476/2015 итд.  
 
Апелујемо на вас да измените овај дискриминаторски услов како из дела додатни услови, тако и из дела 
Испуњеност додатних услова (страна 10/42), где се наводи да се као доказ кадровског капацитета достављају 
изводи из централог регистра о обавезном осигурању за месец који претходи месецу отварања понуда, што је, 
следећи из решења Републичке комисије, потпуно ирелевантно за Наручиоца. 
 

 
 
 
 



ОДГОВОР: 
 

поводом примедбе на конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности радова бр. 04/2019, а које се 
односе на додатне услове на страни 8/42,  Комисија за јавну набавку доставља одговор. 

1. Као додатини услов смо предвидели стално запослено лице и то најмане 1 дипломираног инжењера који 
поседује важећу лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 418 Инжењерске коморе Србије.   
 
Након разматрања примедбе, Наручилац је одлучио да као додатни услов поред сталног радног односа, 
предвиди и радни однос на одређено време, као и ангажовање по уговору који су предвиђени законом 
којим се уређују радни односи. Наравно да лице треба да поседује напред наведене лиценце Инжењерске 
коморе Србије.   

 

2. Што се тиче радника грађевинско-занатских и других занимања потребних за извођење предметних 
радова- 7 извршилаца, и лица за безбедност и здравље на раду, Наручилац је поред сталног запослења 
предвидео ангажовање по основу уговора. 

Имајући у виду примедбу, Наручилац је одлучио да предвиди и радни однос на одређено време. Додатни 
услов би био дефинисан тако што  наведени радници и лице за безбедност и здравље на раду, могу бити 
стално запослени, запослени на одређено време или ангажовани по основу уговора који су предвиђени 
законом којим се уређују радни односи . 

 
Имајући у виду напред наведено наручилац сматра да у случају да понуђач има стално запослена лица или лица 
запослена на одређено време, као доказ таквог радног  односа може једино и без икаквих проблема да достави 
извод из централног регистра о обавезном социјалном осигурању, за месец који претходи месецу отварања 
понуда или образац М пријаве на обавезно социјално осигурање  или да достави важећи уговор о раду. Уколико 
су лица ангажована по основу уговора који су предвиђени законом којим се уређују радни односи понуђач тај 
услов може доказати једино достављањем фотокопије важећих уговора. 
 
Имајући у виду да су примедбе усвојене у погледу основа ангажовања лица, чиме је испоштован став Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (Решење бр. 4-00-582/2016), Наручилац сматра да се 
доказивање основа ангажовања може извршити једино на начин да се доставе докази који потрвђују стални радни 
однос или однос на одређено време ( извод из централног регистра или образац М пријаве на обавезно социјално 
осигурање  или важећи уговор о раду)  или  потврђују ангажовање  по основу уговора који су предвиђени законом 
којим се уређују радни односи.  
 

ПИТАЊЕ: 

Питали смо Вас да ли је потребна банкарска гаранција уколико понуђач  не захтева аванс? 
А што се тиче добити у последње 3 године пише вредност од од 10.000.000,00.  Наше питање је да ли је то 
вредност са или без ПДВ-а ? 
 

ОДГОВОР: 

Наручилац је одговорио на питање које се односи на аванс и банкарску гаранцију и одговор објавио на Порталу 

јавних набавки и на сајту Факултета.  

Одговор је напред наведен и  гласи: 

"Наручилац конкурсном документацијом предвиђа плаћање аванса и захтева од изабраног понуђача достављање 

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла и  банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року. Зато не постоји могућност да се понуђач одрекне аванса и да 

не достави напред наведене банкарске гаранције". 

Што се тиче питања које се односи на изведене радове сличне природе и сложености као предметни грађевински 
радови на адаптацијама од 10.000.000 (десет милиона) динара у последње 3 (три) године (2016, 2017, 2018), 
Наручилац одговара да је вредност од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

Председник Комисије за јавну набавку  

Милан Гајић 


