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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-103/2019 

Датум: 6.11.2019. године  

Београд, Његошева 77     

 

 

Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача у вези са поступком јавне набавке мале 

вредности услуге физичког обезбеђења (интерни број ЈН: 404/2-103/2019).     

 

Питањe:   
 

У додатним условима сте предвидeли доказивање испуњености додатних услова кадровског 

капацитета путем сертификата за најмање једно лице које поседује лиценцу за приватно 

обезбеђење али и уверење/потврду о успешно завршеној обуци за основе српског знаковног 

језика. 

Посебно напомињемо да је предмет јавне набавке услуга приватног обезбеђења, па нема 

логичке ни било које друге везе да  да за службеника приватног обезбеђења који поседује 

лиценцу МУП за обављање предметних послова,захтевате и некакве друге                                               

( астронаутске, пилотске, или некакве лиценце за српски знаковни језик.... ) 

 

Одговор:  

 

Чланом 76. став. 2. ЗЈН прописано је да наручилац у конкурсној документацији одређује 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, 

техничког и кадровског капацитета увек када је то потребно имајући у виду предмет 

јавне набавке. Сходно наведеном, одредили смо додатне услове кадровског капацитета, јер 

нам наведено омогућује цитирана законска одредба. 

 

Чланом 76. став 6. ЗЈН прописано је Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако 

да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне 

набавке.  

 

При одређивању додатног услова кадровског капацитета да понуђач „ мора имати најмање 1 

радно ангажовано лице по било ком основу у смислу Закона о раду (уговора о раду, уговора о 

делу, уговора о обављању привремених и повремених послова, и слично) на пословима 

физичког обезбеђења које поседује уверење или потврду да је успешно завршило обуку за 

српски знаковни језик (за глуве и наглуве особе), издату од овлашћеног удружења или 

организације за ту намену, као и сертификат о учешћу на обуци за основе српског знаковног 

језика и комуникацију са глувим и наглувим особама, издат од стране овлашћеног органа 

државне управе“ поступили смо у складу са Стратегијом за унапређење приступачности ГО 

Врачар за период 2018 до 2025 . године, поштујући одредбе Закона о употреби знаковног језика, 

Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, уставно право, Конвенцију 

Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом, а све у циљу обезбеђења једнакости 

глувих и наглувих са осталим грађанима  од момента уласка у зграду Општине Врачар. 

  

Наведено потврђује, да је додатни услови кадровског капацитета који оспоравате,  у логичкој 

вези са предметом набавке и не дискриминише понуђаче, јер је  у склопу додатних услова за 

радника обезбеђења  предвиђено  да само један извршилац ангажован по било ком основу у 

смислу Закона о раду, поседује потврду или сертификат за основе српског знаковног језика због 

редовних посета  наших суграђана са специјалним потребама (глувих и наглувих)  и 

омогућавања правилног усмеравања и олакшања њихове комуникације приликом посете  
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ГО Врачар. Напомињемо да се на територији Општине Врачар налази Школа за оштећене 

слухом – „Стефан Дечански“ која постоји преко 100 година, Клуб глувих и наглувих особа и 

Градска организација глувих Београда, које комуницирају и остварују контакте по разним 

питањима  директно у просторијама Општине Врачар, што потврђује оправданост прописивања  

услова да један извршилац ангажован по било ком основу у смислу Закона о раду, поседује 

потврду или сертификат за основе српског знаковног језика. 

 

Радник обезбеђења на улазном пулту  који ради на протоколу током дневних смена је прва 

особа са којима се срећу наши суграђани  и која усмерава наше суграђане и лица са 

специјалним потребама током њихове посете ГО Врачар. 

 

Јавно је доступна информација на сајту, да ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР посебну пажњу 

посвећује особама са инвалидитетом. Градска општина Врачар омогућава услуге грађанима и 

грађанкама Врачара отварањем инфопулта за особе са инвалидитетом, превођењем на српски 

знаковни језик и применом стандарда приступачности, већ дуги низ година. Како ово сматрамо 

позитивном праксом, никако нећемо од тога одустати. Из свега напред наведеном сматрамо 

Ваше поређење курса знаковног језика са астронаутским крајње непримереним.  

 

Узимајући у обзир да се захтевају само основе српског знаковног језика за које није потребно 

додатно предзнање или стручно образовање,  а чији курсеви се често и бесплатно организују од  

удружења за ту намену, те да постоји  више  удружења на територије Републике Србије, 

сматрамо да не постоји повреда једнакости понуђача као ни повреда конкуренције. У Београду 

Градска организација глувих Београда, организује школе српског знаковног језика. Школа се 

организује два пута недељно у трајању од неколико недеља и такође додељује сертификате. 

Такође, на територији Републике Србије, скоро у сваком граду постоје школе знаковног језика, 

које одржавају курсеве знаковног језика, а у Београду у скоро свакој Општини постоје школе 

које врше обуку  те врсте, тако да сматрамо да је захтевани сертификат или потврда доступна 

свим понуђачима, те да не постоји дискриминација према понуђачима и да није начињена 

повреда начела конкуренције и једнакости понуђача. Јавно је доступно свим понуђачима, да 

смо и у претходним годинама захтевали овај услов у кадровском капацитету, па су сви 

заинтересовани понуђачи могли да се на време упознају са овим условом, и обуче своје кадрове 

и обезбеде испуњеност услова. 

 

Сходно нашем одговору наручилац остаје при свом ставу. 

 


