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Комисија за јавну набавку услуга – пружање услуге физичког наоружаног обезбеђења, ЈН 
број 38/1/2014, припремила је дана 10. априла 2014. године 

 

ОДГОВОР И ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке услуга – пружање услуге физичког наоружаног обезбеђења 

ЈН број 38/1/2014 

 
 

Дана 9. априла 2014. године заинтересовано лице се обратило Наручиоцу са захтевом за 

појашњење конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке ЈН број 38/1/2014, 

следеће садржине: 

„Поштована, 

У вези јавне набавке за услуге физичког обезбеђења на страни 10 код пословног капацитета сте 

навели да је понуђач у претходне три године (2011, 2012, 2013) пружао услуге физичког 

обезбеђења код три различите установе културе од националног значаја. 

Питање: Да ли с обзиром на мали број установа културе од националног значаја у нашој земљи у 

обзир долази и референтна листа понуђача који су пружали услуге физичког обезбеђења једној 

или двема установама културе од националног значаја у последње три године, а које су биле 

предмет јавне набавке?“ 

 

Имајући наведени захтев у виду Комисија за јавну набавку услуга сходно члану 63. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), даје следећи 

 

О Д Г О В О Р  

Имајући у виду да је у Републици Србији регистровано више од 60 установа културе од 

националног значаја, те да се не ради о „ малом броју установа културе у нашој земљи“, 

прихватиће се  и оценити као прихватљиве само понуде понуђача које испуњавају услов у погледу 

референце дефинисане на страни 10. тачка 5. конкурсне документације за јавну набавку услуга - 

пружање услуге физичког наоружаног обезбеђења отворени поступак јавна набавка број 38/1/2014, 

и то: 



Пословни капацитет: Да је у претходне три године 2011, 2012. и 2013. године пружао услуге 

физичког обезбеђења за потребе најмање три различита наручиоца – установа културе од 

националног значаја  

- А што се доказује потврдом овереном и издатом од стране Наручиоца код кога је понуђач 

пружао наведену услугу - Образац 13. 

 

Подаци о установама културе од националног значаја налазе се на званичној интернет страници 

Министрства културе Републике Србије. 

 

 

 

 

 

 


