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 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Питање 

 

 

На страни 7, у делу: додатни услови у поступку јавне набавке - технички капацитет, 

навели сте: да понуђач мора поседовати сопствени контролно-оперативни центар на 

територији града Новог Сада... 

 

Овако постављен услов представља територијалну дискриминацију према осталим 

понуђачима. Директно сте прекршили Начело једнакости понуђача, члан 12 ЗЈН, где 

између осталог стоји: "Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке 

обезбеди једнак положај свим понуђачима. Наручилац не може да одређује услове који би 

значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу 

понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју 

обавља понуђач". Молимо Вас да овај услов измените, или га прилагодите. 

 

Одговор 

 

Наручилац стоји на становишту да одређење контролно-оперативног центра на територији 

Града Новог Сада не представља дискриминаторни услов према потенцијалним 

понуђачима који имају контролно-оперативни центар ван територије Града Новог Сада, 

јер из природе саме услуге физичко-техничког обезбеђења произилази логичан закључак 

да због потребе ургентности реаговања у случајевима хитне потребе, природно је да 

Центар буде просторно на територији града где је лоциран објекат који се обезбеђује. Но, 

и поред тога, Наручилац ће уважити сугестију потенцијалног понуђача и у Измени и 

допуни Конкурсне документације кориговати текст документације. 

 

Питање 

 

Такође, на страни 7, у делу: додатни услови у поступку јавне набавке - пословни 

капацитет, навели сте: да понуђач има искуство на пословима идентичним предметној 

набавци. Да је вршио ФТО обданишта, школа факултета, установа културе и сл. 

 

Овако постављен услов је дискриминаторски, јер као понуђачи сматрамо да нема разлике 

да ли је неко обезбеђивао: фабрике, музеје, болнице, школе, вртиће, општине, тржне или 



спортске центре, јавна предузећа, установе културе итд. У Вашој спецификацији не 

постоји ниједна ставка која би указивала на то да је Ваш објекат специфичан у односу на 

било који други објекат који се обезбеђује. Молимо Вас да овај услов измените, или га 

прилагодите. 

 

 

 

Одговор 

 

Природа објекта Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду као установе 

високог образовања, са дневном (непрекидном) циркулацијом више од 400 запослених и 

5000 студената је суштински потпуно различита од обезбеђења неког привредног објекта, 

фабрике или сл., са ограниченим уласцима/изласцима из објекта који је предмет 

обезбеђења.  Природа посла радника обезбеђења и контроле објекта  зграде факултета (по 

себи) је по својим специфичностима различита и посебна, те Наручилац сматра да не 

постоји дискриминација у условима за учешће у предметном поступку јавне набавке 

услуге претходно искуство у обављању послова обезбеђења како је наведено у Конкурној 

документацији Наручиоца. 

 

Питање 

 

Као доказ испуњавања напред наведеног услова (под 2.) тражили сте "најмање један 

уговор закључен у 2016. години". 

 

Питање: Да ли ћете прихватити и потврде референтних наручилаца о уговорима 

склопљеним и у текућој години (2017.)? 

 

Одговор 

 

Наручилац ће прихватити и референтне листе за извршене предметне услуге у складу са 

Конкурсном документацијом и за 2017. годину. Исто ће бити регулисано и у Измени и 

допуни Конкурсне документације. 

 

 

       За Филозофски факултет 

 

              Вања Фекић, стручни сарадник 

 

 


