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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења 

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/15 и 68/15) и на основу захтева заинтересованог лица бр. 813 од 13.08.2018. године за појашњење 
конкурсне документације, достављамо Вам додатне информације у вези са припремањем понуде у 
поступку јавне набавке мале вредности за извршење услуга – Услуге обезбеђења водних објеката, 
назив и ознака из општег речника набавке ,,услуге обезбеђења - 79710000“, број јавне набавке 
ЈНМВУ-9/18 и то:  

1. Питање је гласило:  

Молимо Вас за појашњење Додатних услова (чл.76 ЗЈН), под 3.6 Услов да има одговарајући 
кадровски капацитет: 

- најмање 30 радно ангажованих са завршеном обуком за полагање стручног испита за вршење 
послова приватног обезбеђења од којих најмање 15 лица са издатом важећом лиценцом за вршење 
основних послова службеника обезбеђења од стране МУП-а; 
Доказ: потребно је доставити  
-копија уверења о завршеној обуци за полагање стручног испита за вршење послова приватног 
обезбеђења за 30 радно ангажованих лица; 
Питање: Да ли се уместо копија уверења о завршеној обуци за полагање стручног испита за 
вршење послова приватног обезбеђења за 30 ангажованих лица могу доставити лиценце за 
вршење основних послова службеника обезбеђења од стране МУП-а за та лица? 

Одговор: Да, уместо копије уверења о завршеној обуци за полагање стручног испита  можете 
доставити копије лиценци за вршење основних послова службеника обезбеђења од стране МУП-а    

На основу члана 20. и  63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 
124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева,  одговор доставити 
заинтересованом лицу и у исто време објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници. 

 

 

 

 

 

 

 


