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ЈЕДАН ВЕК БАЈИЋЕВЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ (1909 – 2009) 

 
Дана: 25. 09. 2013.г. 
Дел.бр.272 
 
 
 
На основу чл. 63, став 1, тачка 3 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр.124/12) и 
вашег захтева од 23. 09. 2013.год., обавештавам вас о следећем: 
 

1. Број предметне јавне набавке се налази у тексту Позив за подношење понуда 
(дел.бр.266, од 16. 09. 2013.год.) 

2. Валидна је конкурсна документација која је објављена на порталу јавних набавки, а 
може се преузети и на адреси наручиоца, за оне који немају приступ Порталу. 

3. Техничка спецификација набавке је дата у изменама и допунама конкурсне 
документације, која је 25. 09. 2013.г. објављена на Порталу јавних набавки. 

4. Извршиоци обезбеђења не морају бити у радном односу код понуђача, већ могу бити 
ангажовани и по другом законом предвиђеном основу. 

5. Услуга се врши без  ношења ватреног оружја. 
6. Сваки понуђач ће што се тиче вашег питања под тачком 6 поступити  у складу са чл.80  

Законом о јавним набавкама. 
      7.  Подносе се обрасци које сте поменули у овој тачки, закључно са августом, 2013.год. 
 
       8. / 
 
       9. Тестови-инвентар личности су елеменат критеријума-квалитет и врло су битни за уста- 
            нову, каква је школа јер се ради о обезбеђењу пре свега деце, односно ученика, те је  
            стога елементарни психолошки тест који подразумева тест личности, интелигенције и  
            сналажења у простору и опажања, веома значајан у смислу да је лице које ће вршити  
            обезбеђење тај тест прошло. 
        10. Битно је да је лице које ће вршити обезбеђење тај тест прошло, односно да је клинич- 
              ки психолог  на крају теста дао закључак да је лице погодно за рад на пословима обез- 
             беђења. 
        11. Било која установа која по струци (клинички психолог) ради овакве тестове. 
        12. Било која институција која је овлашћена да врши овакве обуке, па и ваша фирма  
               уколико вршите обуку за своје извршиоце. 
        13.Број радних сати и број извршилаца смо дали у Изменама и допунама конкурсне доку- 
              ментације, која је објављена на Порталу јавних набавки, 25. 09. 2013.год.  
       14. То чини наручилац. 
       15. 25. 09. 2013.год. смо сачинили измене и допуне конкурсне документације и објавили  
             их на Порталу јавних набавки, као и обавештење о томе. 
 
                                                                                     Председник Комисије за јавну набавку  
 
                                                                                     Нада Чиндрак 
                                                                              
 


