
Наручилац 

Библиотека града Београда 

Кнез Михаилова бр. 56, 11000 Београд 

Датум: 01.08.2016. године 

Деловодни број:  04-305 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације у 

поступку јавне набавке мале вредности услуга – Физичко техничко обезбеђење и заштита од 

пожара, број јавне набавке 1.2.3/2016 

 

 

Дана 29.07.2016. године достављен је захтев за додатним информацијама и 

појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке следеће 

садржине: 
 

 „Poštovani, 

U vezi javne nabavke usluge fizičkog obezbeđenja Biblioteke grada Beograda molimo Vas da nam odgovorite 

ne sledeće pitanje: 

1. U pogledu dodatnih uslova tražite da ponuđači imaju minimum 4 komada vatrenog oružja. Međutim po 

Zakonu o privatnom obezbeđenju Biblioteka grada Beograd nije objekat koji se radi sa oružjem. Zakon o 

privatnom obezbeđenju je jasno označio koji su to objekti koji se obezbeđeuju sa oružjem. Službenik 

obezbeđenja ne može na vašem objektu da radi sa oružjem.  

S tim u vezi molimo Vas da izmenite ovaj uslov. Ako pak imate transport novca onda je to druga kategorija 

obezbeđenja i druga nabavka koju ovde niste napomenuli.“ 

 

Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“,  бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015: у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у предметном 

поступку, део – Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19.), дана 01.08.2016. године 

Комисија даје следећи: 

 

О Д Г О В О Р 

 

 

 Сходно члану 23. Закона о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2013 и 

42/2015) објекат Библиотеке града Београда у Кнез Михаиловој бр. 56 у Београду, јесте објекат 

где се послови физичке заштите објекта могу вршити са оружјем. 

 

 С поштовањем,  

 

 

Комисија за јавну набавку 

 у поступку јавне набавке мале вредности услуга –  

Физичко техничко обезбеђење и заштита од пожара 

број јавне набавке 1.2.3/2016 

образована Решењем бр. 04-292 од 15.07.2016. године 


