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Предмет: Одговор бр. 1 за јавну набавку мале вредности  услуга бр. 04/2020 (1.2.3) –

Услуга физичке заштите, противпожарне заштите и спровођење мера заштите у 

ванредним ситуацијама у објектима ЈКП „Горњи Милановац“ 

 

 

Заинтересовано лице је доставило допис бр.1950 од 21.04.2020.године (заведено код 

наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке мале вредности услуга 

бр. 04/2020 -  Услуга физичке заштите, противпожарне заштите и спровођење мера 

заштите у ванредним ситуацијама у објектима ЈКП „Горњи Милановац“, у коме тражи 

одговор  на следеће  питање: 

 
Питање: 
 

Поштовани, 

У вези Јавне набавке мале вредности услуга бр. 4/2020 Услуга физичке заштите, 

противпожарне заштите и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама у 

објектима ЈКП “Горњи Милановац” а у складу са одредбом члана 63 Закона о јавним 

набавкама, као заинтересовано правно лице, наручиоцу услуге ЈКП „Горњи 

Милановац“ постављамо питање односно тражимо тумачење:   

 

1. У Конкурсној документацији  јавне набавке у глави - IV Услови за учешће у 

поступку јавне набавке ... тачка 2. Додатни услови, 3) Кадровски капацитет је наведено: 

 Да има најмање 20 запослених или ангажованих радника који поседују .... 

 Да има у радном односу на неодређено или одређено време или уговором 

ангажовано лице са Лиценцом за процену ризика у заштити лица, имовине и 

пословања... 

  Да има у радном односу на неодређено или одређено време или уговором 

ангажовано лице лице са Лиценцом за процену ризика 

 Да има у радном односу на неодређено или одређено време или уговором 

ангажовано лице лице са положеним стручним испитом заштите од пожара по 

програму испита за раднике са високом стручном спремом. 

 Да има у радном односу на одређено или неодређено време или уговором 

ангажовано лице (време дуже од времена трајања уговора), лице оспособљено 

руковање уређајем за алкотестирање-алкометром 

 



а затим као доказе предвидели: 

- Списак радно ангажованих лица са фотокопијама лиценци ...  

- За лице са лиценцом за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања: 

копија лиценце издате од стране МУП Србија 

- За лице са лиценцом за процену ризика: копија лиценце издате од стране МУП 

Србија, Сектора за ванредне ситуације 

- За лице са положеним стручним испитом из области заштите од пожара копија 

уверења издатог од стране МУП Србије 

- За лице оспособљено за руковање алкометром: сертификат о стручној 

оспособљености за руковање алкометром издат од стране сертификоване куће 

 

Видљиво је да осим списка и копија  лиценци  ни за једну категорију  лица коју 

тражите као кадровски капацитет нисте дефинисали - навели којим документом се 

доказује да су лица чије се лиценце и уверења достављају - у радном односу или су 

радно ангажована код понуђача. 

 

Мишљења смо да је потребно допунити документацију навођењем доказа за радно 

ангажовање тражених кадрова. 

Очигледно је да би без одговарајућих доказа могло доћи до разних манипулација 

односно злоупотреба. 

 

Одговор:  

 

Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације који се тичу доказа 

којима се испуњава кадровски капацитет. 

Наиме, и наручиоци и понуђачи обрађују податке о личности, исти се са аспекта 

примене Закона о заштити података о личности (Сл.гласник РС бр.87/2018) налазе 

у улози руковаоца, односно обрађивача података о личности. Због тога су и једни и 

други у обавези да у поступцима јавних набавки поштују одредбе Закона о заштити 

података о личности (Сл.гласник РС бр.87/2018). Наручиоци одредбе овог закона 

морају да примењују приликом састављања конкурсне документације, нарочито 

при одређивању доказа којима понуђачи доказују испуњеност додатних услова.  

Нема правног основа да наручилац приликом одређивања додатног услова  

кадровски капацитет од понуђача као доказ захтева уговоре о раду и радном 

ангажовању, пријаве на обавезно социјално осигурање и друге исправе којима се 

доказује кадровски капацитет, а које садрже  податке о личности, посебно не оне 

доказе који садрже посебне врсте података о личности као што је ЈМБГ.  

 

 

 

 

       Комисија за јавну набавку 


