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На основу чл. 54. и 63. став 1. Закона  о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку сачињава 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку услуга – услуге обезбеђења, ЈН број: 8/17-МВ 

 

 

У СЛЕДЕЋЕМ: 

 

 

1. На страни 11. од 37., у делу: 

 

Поглавље 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА,  

 

- у тачки 3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 2. Пословни капацитет, подтачка 2.2. 

Сертификати, врши се измена наведених важећих сертификата издатих од акредитованог 

сертификационог тела, тако што се брише: 

„систем менаџмента у складу са стандардом  ISO 26000:2010 или одговарајући“. 
 

 

НАПОМЕНЕ: 

1. Због брисања наведеног стандарда измењена је страна конкурсне 

документације  11. од 37. 

 

2. Измењена страна биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

 

3. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

4. Потребно је да наведену измену узмете у обзир приликом сачињавања понуде. 

 

 

 

http://www.dombrankovokolo.rs/


1.2.  Да у последњих 6 месеци који претходе објављивању позива за подношење 

понуде нема евидентиране дане блокаде у пословању.  

 

Доказ Потврда о броју дана блокаде издата од Народне банке Србије, Одељење за 

пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац.  

 

 

1.3. Да уредно исплаћује зараде запослених у складу са Законом о раду. 

 

Доказ Копија прве стране ППП ПД обрасца о извршеним исплатама зарада 

запослених за месец октобар 2017. 

 

 

2. Пословни капацитет  

 

2.1. Да је укупна вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке у 2016. 

и 2017. години, без ПДВ-а, минимум 4.700.000,00 динара. 

 

Доказ Потврда референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима 

на Обрасцу – Потврди из конкурсне документације и фотокопије 

закључених уговора за предметне услуге. 

 

2.2. Сертификати 

Поседовање важећих сертификата издатих од стране акредитованог 

сертификационог тела и то:  

- важећи сертификат о контролисању дефинисан према стандарду СРПС А.Л2.002:2015;  

- имплементиран систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 

9001:2008 (или СРПС ISO 9001:2008) или ISO 9001:2015 (или SRPS ISO 9001 : 2015); 

- систем заштите животне средине  СРПС ISO 14001:2015; 

- систем менаџмента заштите и безбедности информација –СРПС ISO 27001.2014. 

 

 

Доказ Копије важећих сертификата издатих од Акредитованих сертификационих 

кућа. 

 

 

3. Технички капацитет 

 

3.1. Понуђач мора да располаже са два сопствена оперативна центра, са радним 

временом од 00,00 до 24,00 сати, 365 дана у години: 

1) сопствени главни оперативни центар са 24-сатним дежурством, из којег се врши 

координација са запосленим извршиоцима код корисника услуга; 

2) сопствени резервни оперативни центар на другој локацији са 24-сатним 

дежурством (у случају престанка рада главног оперативног центра). 

 

 

Доказ Изајава понуђача, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, да поседује два сопствена оперативна центра са 24-

сатним дежурством. 
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