
Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд достављен је захтев 

заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације за јавну набавку 

услуге физичко техничког обезбеђења пословних објеката и имовине Републичког 

завода за заштиту споменика културе - Београд., ЈН бр. 1.2.1- јнмв/20, који гласи: 

 

„Постоји доста фирми које раде више у приватном сектору него у државном и фирме 

које су пре неколико година почеле делатност па је дискриминишуће да се 

ограничавате на доказивање пословања у државном сектору. 
Молимо Вас да измените КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ у делу додатни услов -да 

предузећа и лица која конкуришу могу да доставе ДОКАЗ -УГОВОР 2 или 3 наручиоца 

у последњих неколико година ,али да не мора да се ограничава на државне установе већ 

све наручиоце како би свима шансе за конкурисање биле исте . 

Предлог је да додате да фирма поседује и СЕРТИФИКАТ СРПС А.Л."2.0002:2015 ЗА 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ пошто је то данас стандард у пословању фирми за 

обезбеђење која ће Вам дати више гаранција за добро извршење услуга него претходни 

услов.“ 

 

 

Поводом достављеног захтева дајемо следеће одговоре: 

 

 

Комисија за јавну набавку бр. 1.2.1- јнмв/20 сматра да је додатни услов исправно 

постављен, у свему у складу са одредбом члана 76. став 6. Закона о јавним набавкама, 

јер не дискриминише понуђаче и у логичкој је вези са предметом јавне набавке. 

 

Републички завод за заштиту споменика културе је установа културе чији је оснивач 

Република Србија и целокупна имовина коју користи је у својини Републике Србије. С 

обзиром на наведено, сасвим је логично што је наручилац у овом случају као додатни 

услов поставио поседовање искуства у пружању услуге физичко-техничког обезбеђења 

државним органима, организацијама или установама. Поседовање оваквог пословног 

капацитета представља објективну потребу наручиоца, што јесте критеријум за 

одређивање додатног услова. 

Такође, на тржишту постоји велики број понуђача који могу да испуне овако постављен 

услов, односно који предметну услугу пружају државним органима, организацијама 

или установама. Имајући у виду наведено, у конкретном случају се не ради о услову 

који дискриминише понуђаче. 

 

Предлог који се односи на поседовање сертификата за услуге физичке заштите биће 

разматран у неком од наредних поступака јавних набавки. 
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