РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-64/2015
Датум: 9.7.2015.
Београд, Његошева 77

Предмет: Одговор на питања потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале
вредности услуге физичког обезбеђења (интерни број јавне набавке: 404/2-64/2015)
Питање 1: У тендерској документацији сте навели да тражите 15 службеника обезбеђења на
неодређено. У Закону о раду у члану 31. пише: „Уговор о раду може да се закључи на неодређено
или одређено време.“ Зашто сте онда навели да може само неодређено кад закон предвиђа и ову
другу могућност? Сматрамо да овде кршите Закон о раду.
Одговор 1: Захтев који је наведен у Конкурсној документацији у потпуности је у складу са
Законом о раду, као и са неопходношћу да понуђач који учествује у јавној набавци једне услуге
специфичне као што је физичко обезбеђење мора пружати извесност и сигурност у обављању тако
осетљивог посла.
Питање 2: Да би се осигурао ваш објекат полисом осигурања како сте ви предвидели потребно је
да нам кажете шта је предмет осигурања (то питамо јер сте навели јако велику цифру)? Не може
осигуравајућа кућа да нам покрије по штетном догађају 600.000 евра јер су полисе исрпљујуће.
Полиса може да буде на укупно 600.000 евра у динарској противвредности, али ми као понуђачи
морамо знати колико износи по штетном догађају за ваш објекат, а она не може да износи
600.000 евра. Ако ви од нас тражите 600.000 евра полису, то значи да и ви као установа имате
полису исте вредности?
Одговор 2: Полиса осигурања од професионалне одговорности је уобичајена за професије које
носе одређену дозу ризика за клијенте. Како услуге физичког обезбеђења то свакако јесу, у
Конкурсној документацији, на страни 37, навели смо да се полиса издаје: „за неограничени број
штетних догађаја у износу од EUR 600.000 односно у динарској противвредности“.
Питање 3: Пошто сте захтевали банкарску гаранцију за добро извршење посла познато је да ова
полиса нема ефекта јер нема потребе једну те исту ствар два пута додатно обезбеђивати, а и нема
логике.
Одговор 3: Основна разлика између банкарске гаранција за добро извршење посла и полисе
осигурања од професионалне одговорности је очигледна: гаранција се односи на све случајеве у
којима посао није извршен на задовољавајући начин, у складу са уговором; с друге стране, полиса
надокнађује материјалну штету која може настати услед професионалне неодговорности. Како је
ова услуга специфична, Наручилац жели да преузме све могуће мере обезбеђења.
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Питање 4: Не можете захтевати да полиса осигурања важи на дан отварања понуда. То не иде
тако. Како је полиса осигурања средство за обезбеђење добро извршеног посла, ви морате тражити
од понуђача следеће: Да се достави намера осигуравајуће куће да ће у случају доделе уговора,
осигуравајућа кућа издати полису осигурања. Полиса осигурања треба да буде приближна
банкарској гаранцији да би стварно имала неког смисла. Немојте да дозволите да полисе постоје
про форме. Пошто су полисе специфичне, ви као наручилац треба да наведете шта је предмет
осигурања (шта полиса треба да покрије). Ако ставите само професионална одговорност то не
значи ништа.
Одговор 4: Полиса осигурања од професионалне одговорности се не издаје за потребе конкретног
клијента, односно за конкретну набавку и уговор, тако да је не само могуће, већ и потребно
захтевати да је она важећа на дан отварања понуда.
Питање 5: Такође сте тражили да службеници физичког обезбеђења имају обуку из прве помоћи.
Напомињемо да службеници обезбеђења не смеју да пружају прву помоћ под овим условима које
сте ви навели у конкурсној документацији. Ако би службеник обезбеђења пружио прву помоћ (а
изазвао нежељене последице код повређеног) могао би кривично да одговара. Нови Закон о
приватном обезбеђењу је предвидео у фонду сати за обуку део за прву помоћ, али још нико није
добио лиценцу тако да нико и не сме од службеника обезбеђења да пружа прву помоћ. Једино што
служба обезбеђења сме јесте да позове хитну помоћ. Надам се да се слажемо око тога да не
можемо мимо закона.
Одговор 5: Супротно томе што сте навели, у новом Закону о приватном обезбеђењу („Службени
гласник Републике Србије" број 104/2013 и 42/2015), у члану 56. став 1. наводи се обавеза да
службеник обезбеђења пружи прву помоћ одређен лицима, а у члану 79. став 1. тачка 11.
предвиђене су и одређене санкције уколико то не учини. У духу тога, предвидели смо потребу
обуке из пружања прве помоћи и заштите, са доказном документацијом коју чини фотокопија
Потврде о завршеној обуци из прве помоћи и заштите, издате од стране овлашћене установе – не
лиценца.
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