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На основу члана 63, став 2. и 3. Закона о јавном набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015), Комисија даје 

  
 

Одговор заинтересованим лицима  

на питање у вези са јавном набавком 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Редни број ЈН МВ III-1-2-15 

 

 

Дана, 22. 06. 2017. године, запримљенa су питања/захтеви за додатним 

информацијама у предметном поступку јавне набавке, који гласи:   

 

 

Захтев број 1:  

 

 

               Питања  поводом JН MВ III-1-2-15: 

       

Питање 1:  

У тендерској документацији сте тражили да понуђач има: „ангажованог једног детектива 

са лиценцом издатом од стране Министарства унутрашњих послова за вршење 

детективских послова физичким  

лицима, који ће вршити одређене послове из детективске делатности за потребе 

обезбеђења“. 

Прво морате знати да ви не можете да ангажујете приватну детективску агенцију, јер су за 

вас надлежни државни органи (МУП). За било каква кривична дела у вашем случају 

надлежни су државни органи.  

Овај услов не може никако да стоји. А све и да може заборавили сте следеће: 

- Да тражите лиценцу за правно лице за обављање детективске делатности 

-Да урадите спецификацију послова за детективску делатнос 

 

Молимо Вас да измените тендерску документацију. 

 

 



Одговор 1:  

Како је предмет јавне набавке услуга обезбеђења ( објеката и лица) за потребе  

Општине Сремски Карловци, наручилац је дефинисао обавезан услов  у складу са чл. 75, 

ст. 1, тач. 5) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС ", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) Лиценцу за вршење послова физичко- техничке заштите лица и имовине и 

одржавање реда на спортским приредбам, јавним скуповима и другим местима окупљања 

грађана, у складу са одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, број 

104/13, као и додатни услов у погледу кадровског капацитета за запослене код понуђача а 

то је да поседују Лиценцу за вршење специјалистичких 

послова службеника обезбеђења, у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Сл.гласник 

РС“ бр. 104/13).  
Такође, наручилац је у делу који се односи на додатне услове- кадровски капацитет 

захтевао да понуђач има ангажованог једног детектива са лиценцом издатом од стране 

Министарства унутрашњих послова за вршење детективских послова физичким лицима, 

који ће вршити одређене послове из детективске делатности за потребе обезбеђења, а који 

је у логичној вези са предметом јавне набавке. Како детективске услуге нису предмет 

јавне набавке, и како ће  трошкове за вршење детективских услуга сносити сам понуђач, 

наручилац није захтевао као обавезан услов да правно лице поседује лиценцу за обављање 

детективске делатности, већ је довољно да има ангажовано лице (запослено или на други 

начин ангажовано у складу са Законом о раду) –  које је у складу са Законом о 

детективској делатности регистровано као предузетник.  

Ангажовани детектив не би обављао послове који су у искључивој надлежности  

државних органа нити  примењивао оперативне методе и средства које врше надлежни 

органи, већ би обављао послове прикупљања, обраде података и преноса информација у 

складу са Законом који уређује предметну делатност и другим релевантним прописима, а 

које би осигурало наручиоца да ће предметна услуга бити извршена на квалитетнији 

начин, тј. којом би безбедност лица и објеката биле на већем нивоу, а који је у логичној 

вези са предметом набавке.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈН  

                                                                                                          ЈН МВ IV-1-3-8 


