Установа СРОЦ „Врачар“
Комисија за јавну набавку
Број: 1.2.2/2015
Датум: 15.07.2015. године
Београд, улица Сјеничка број 1

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења за јавну набавку услуге број
1.2.2/2015
На основу захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ број 124/12 и 14/2015), за јавну набавку мале вредности број
1.2.2/2015 за услугу физичког обезбеђења објекта, односно чувања и заштите имовине
за потребе Установе СРОЦ „Врачар“, истичемо следеће:
1. Питање: „У тендерској документацији сте навели да тражите 15 запослених на
неодређено време. Опет као и другом Наручиоцу скрећемо пажњу, на заснивање
радног односа на одређено и неодређено време. Закон о раду у члану 31.
предвиђа радни однос на одређено и неодређено време. Не може се мимо закона
неке ствари тражити. Молимо Вас да овај услов измените.“
Одговор: „Додатни услов у погледу кадровског капацитета за ову јавну набавку
формулисан је у складу са потребама Наручиоца, имајући у виду предмет јавне
набавке. С обзиром на то да је реч о набавци чија реализација је од велике
важности за нормално функционисање и пословање Наручиоца, неопходно је
обезбедити да изабрани понуђач има у сваком тренутку на располагању довољан
број извршилаца на пословима физичко – техничког обезбеђења. Оваквим
захтевом се ни на који начин не крше одредбе Закона о раду (па ни члана 31, на
који сте се позвали), јер у случају када је радни однос заснован на одређено
време не постоји гаранција за Наручиоца да ће након истека важења уговор бити
продужен (односно да ће бити закључен нови), па самим тим ни да ће тај
извршилац бити на располагању за реализацију услуге која је предмет ове јавне
набавке.“
2. Питање: „Обавештавамо Вас да је оваква идентична тендерска документација
изашла и за Градску општину Врачар. По овоме ви тражите људе који раде на
пословима заштите од пожара, а не службенике обезбеђења. На страни 20
тендерске документације, лепо пише да тражите раднике који раде на пословима
заштите од пожара. Ако сви радници раде на пословима заштите од пожара, ко
ради на пословима физичког обезбеђења? Није логично да тражите 15 људи и

од тога да сви буду противпожарци. Мора се направити нека класификација што
се тиче кадровског капацитета.“
Одговор: „Конкурсном документацијом је захтевано да радници запослени на
пословима физичко - техничког обезбеђења имају положен стручни испит за
радника који ради на пословима заштите од пожара, како би били оспособљени
да на адекватан начин примене мере противпожарне заштите предвиђене
одредбама Закона о заштити од пожара, када уоче да је дошло до избијања
пожара. Овај захтев не подразумева да извршилац на пословима физичко техничког обезбеђења предузима даље активности на гашењу пожара, већ
позива Ватрогасну службу, хитну помоћ и полицију, што је изричито и наведено
на страни 48. конкурсне документације (Спецификација и опис послова и
дужности радника обезбеђења и ПП заштите на објекту управне зграде Установе
СРОЦ „Врачар“, Сјеничка 1).“

