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Комисија за јавну набавку услуге физичког обезбеђења објеката културе, манифестација које ће се 

одржати у Новом Бечеју и лицитације државног земљишта у општини Нови Бечеј која се спроводи у 

поступку јавне набавке мале вредности, број ЈН IV 04-404-2/21-2018, је дана 05.07.2018. године 

примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 

документације. 

Молимо Вас да нам у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 124/12, 14/15, 

68/15) и конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности у вези са конкурсном 

документацијом ЈН бр. IV 04-404-2/21-2018 доставите одговор на наша питања која у дозвољеном року 

постављамо и тражимо објашњења. Такође, молимо да у складу са чл. 20 ст. 6 Закона о јавним 

набавкама потврдите пријем мејла. 

1. На страни број 9. Конкурсне документације Додатни услови, став 4 – кадровски капацитет, Наручилац 

захтева да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом: 

Да у тренутку подношења понуде има у радном односу  најмање 30 лица која: - поседују лиценцу 
Министарства унутрашњих послова РС за вршење послова физичко - техничке заштите лица и имовине 
и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана од 
којих је:  
- најмање 5 лица завршило обуку за руковање беспилотним ваздухопловом - дроном и поседује важећу 
лиценцу / сертификат / потврду / дозволу / решење за управљање беспилотним ваздухопловом које 
издаје надлежно  министарство, односно Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије. 
 
Због чега понуђач захтева чак 5 лица која су завршила обуку за руковање беспилотним ваздухопловом 
– дроном и поседује важећу лиценцу када је Наручилац у конкурсној документацији захтевао један 

беспилотни ваздухоплов, зашто чак 5 лица морају да знају да управљају траженим беспилотним 
ваздухопловом? 
С обзиром да је наручилац у конкурсној документацији захтевао један беспилотни ваздухоплов, а којим 
је сасвим довољно да управљају два, максимално 3 лица, ако се узму у обзир одређене непредвиђене 
околности и потреба за заменом поменутих лица, молимо Вас да сагласно свему напред наведеном 
извршите измену конкурсне документације како би понуђачи на основу ње могли да припреме 
прихватљиву понуду или ћемо бити принуђени да се обратимо Републичкој комисији за заштиту права. 
 
Одговор: 
 
Комисија наручиоца ће изменити конкурсну документацију и поступити у складу са чланом 

63. став 5. Закона о jавним набавкама. 



На страни 9 конкурсне документације у табели додатних услова под редним бројем 4 уместо „ најмање 

5 лица завршило обуку за руковање беспилотним ваздухопловом - дроном и поседује важећу лиценцу / 

сертификат / потврду / дозволу / решење за управљање беспилотним ваздухопловом које издаје 

надлежно  министарство, односно Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије“ сада стоји 

„најмање 3 лица завршило обуку за руковање беспилотним ваздухопловом - дроном и поседује 

важећу лиценцу / сертификат / потврду / дозволу / решење за управљање беспилотним ваздухопловом 

које издаје надлежно  министарство, односно Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије“. 

 

 

                                                                                     Комисија 
 


