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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 –  

„физичко техничко обезбеђење и противпожарна заштита, ЈН-8/18-МВ“ 

 

 

У СЛЕДЕЋЕМ: 

 

 

1. На страни 10. од 38., у делу: 

 

Поглавље 3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 

 

У тачки 3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. Закона) 

 

а) Тачка 1. Финансијски капацитет 

 

- подтачка 1.3. Да уредно исплаћује зараде запослених у складу са Законом о раду, врши се 

измена наведеног доказа, тако што се речи: „и октобар“ бришу. 

 

- подтачка 2.2. Сертификати - врши се измена наведених важећих сертификата издатих од 

Акредитованих сертификационих кућа, тако што се брише: 

„систем менаџмента (IT) услугама ISO 20000-1:2011“. 

 

 

2. На страни 11. од 38., у делу: 

 

б) Тачка 4. Кадровски капацитет 

- врши се измена наведеног доказа брисањем алинеје шест, односно брише се: 

„Уверење основног суда да се та иста запослена/радно ангажована лица не налазе под 

истрагом“. 
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НАПОМЕНЕ: 

 

1. Измењене стране 10. и 11. од 38, налазе се у прилогу, а биће објављене на Порталу 

јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

2. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

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

 

 

 Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

 



 

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

понуде на Порталу јавних набавки није био у блокади ни један дан. 

 

Доказ Потврда о броју дана блокаде издата од Народне банке Србије 

(потврда мора бити издата после дана објављивања позива за предметну набавку) 

 

 

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

 

Доказ Копије првих страна ППП ПД обрасца о извршеним исплатама 

зарада запослених за месец септембар 2018. 

 

 

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 5.800.000,00 динара. 

 

Доказ Потврда референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима 

на Обрасцу – Потврди из конкурсне документације.  

 

 

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;  

- систем менаџмента квалитетом ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015; 

- систем заштите животне средине ISO 14001:2015; 

- систем менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001; 

-систем менаџмента континуитетом пословања ISO 22301:2012; 

-систем менаџмента безбедношћу информација  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 опреративни центар са 24-сатним дежурством, из којег се врши 

координација са запосленим извршиоцима код корисника услуга; 

2) сопствени резервни опреративни 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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3.2. Да поседује систем радио везе са важећим дозволама за радио станице са 

извршеним техничким прегледом, од чега минимум један репетитор и пет ручних радио 

станица. 

 

Доказ Копија потврде РАТЕЛ-а о важности дозвола за радио станице са 

техничким прегледом. 

 

3.3. Да располаже најмање једним путничким возилом намењено за потребе 

извршења послова контроле пружања услуга предметне јавне набавке, опремљено ГПС. 

 

Доказ Копија саобраћајне дозволе. У случају да понуђач није власник возила 

доставити фотокопију правног акта на основу којег исти располаже са 

возилом (уговор о закупу, лизингу, итд.). 

 

 

4. Кадровски капацитет 

 

Понуђач је дужан да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да има 

запослено или радно ангажовано најмање 20 лица, сходно одредбама Закона о раду, који 

раде на пословима који су предмет јавне набавке, који поседују Лиценцу за вршење 

основних послова службеника обезбеђења – без оружја, који нису прекршајно кажњавани 

и против којих се не води прекршајни поступак за прекршај јавног реда и мира за које је 

запрећена казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о оружју и муницији и 

Закона о јавном реду и миру, и који имају положен стручни испит о заштити од пожара. 

 

Доказ - Понуђач је дужан да достави списак са именима и презименима за 

минимум 20 запослених који могу бити ангажовани приликом 

реализације уговора, у складу са Законом о раду;  

- Копије пријава на осигурање (М/М-А) запослених; 

- Копију лиценци за вршење послова физичко техничке заштите лица 

и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним 

скуповима и другим местима окупљања грађана; 

- Копију службених легитимација на име и презиме запосленог; 

- Уверења о положеном стручном испиту заштите од пожара, издатог 

од надлежног органа МУП-а, сходно члану 55. Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015). 

 

 

 

 

3.3. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

У складу са чланом 80. Закона, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о 

испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и ст. 2, а доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона - за део набавке који ће понуђач 

извршити преко подизвођача.  

 

Доказ Попуњена, потписана и оверена Изјава подизвођача о испуњености 

обавезиних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и став 2; 
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