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Комисија за јавну набавку услуга – пружање услуге физичког наоружаног 

обезбеђења, ЈНМВ. бр. 38/1/2014, образована решењем  број 38/1-3/2014 од 17.03.2014. 

године, у року предвиђеном за подношење понуда, у складу са чланом 63. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, у даљем тексту: Закон), припремила је 

дана 9. априла 2014. године и доставља следеће   

 

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

о 

ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

у отвореном поступку јавне набавке услуга - пружање услуге физичког наоружаног 

обезбеђења, ЈНМВ. бр. 38/1/2014 

 

 

 

МЕЊА СЕ конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке услуга - 

пружање услуге физичког наоружаног обезбеђења, ЈНМВ. бр. 38/1/2014, и то поглавље 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, 4.1. 

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

ЗАКОНА, 4.1.1. Обавезни и додатни услови из члана 75. и 76. Закона: 
 

На страни 10. Конкурсне документације, тачка 6. 

 

- Текст који гласи: 

 

6. Пословни капацитет: 

Да поседује важећи сертификат о испуњености 

захтева стандарда: 

ISO 9001:2008 (систем менаџмента квалитетом) 

SRBS Al, 2002-2008 

ISO 14001 (систем менаџмента заштите 

животне средине) 

OHSAS 18001 (систем управљања заштитом и 

безбедношћу на раду) 

ISO 27001 (систем заштите и безбедности 

информација) 

 

 

 

Фотокопија Сертификата издатих од стране правног лица које 

поседује акредитацију од акредитационог тела Србије, као и  

копију извештаја о контролисању издатог од стране 

контролног  

тела акредитованог од акредитациионог тела Србије 

(стандард  

SRBS Al. 2002: 2008 

 

 

 



 

 

- Брише се и замењује се текстом, тако да сада на страни 10. Конкурсне 

документације, тачка 6. гласи: 

 

6. Пословни капацитет: 

Да поседује важећи сертификат о испуњености 
захтева стандарда: 

а) SRPS ISO 9001:2008 (систем менаџмента 

квалитетом) 
 

б) SRPS ISO 14001:2005 (систем менаџмента 

заштитом животне средине) 
 

в) SRPS OHSAS 18001:2008 (систем управљања 

заштитом и безбедношћу на раду) 
 

г) SRPS ISO/IEC 27001:2011 (систем заштите и 

безбедности информација) 
 

д) SRPS А.L2.002:2008 (физичка заштите објеката, 

физичка заштита лица и физичка заштита јавних 
скупова) 

 

 
 

 

 
a) Фотокопија Сертификата издатих од стране правног лица 

које поседује акредитацију од акредитационог тела Србије; 

 
б) Фотокопија Сертификата издатих од стране правног лица 

које поседује акредитацију од акредитационог тела Србије; 

 
 в) Фотокопија Сертификата издатих од стране правног лица 

које поседује акредитацију од акредитационог тела Србије; 

 
г) Фотокопија Сертификата 

 

 
д) Фотокопија Сертификата издатих од стране правног лица 

које поседује акредитацију од акредитационог тела Србије и 

копију извештаја о контролисању у области физичке заштите 
објеката, физичке заштите лица и физичке заштите скупова са 

одличном оценом 

 

 

 

У преосталом делу Конкурсна документација за предметну набавку остаје 

неизмењена. 

 

У складу са сачињеним изменама у прилогу Вам достављамо Измењен део 4. УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, који понуђачи обавезно 

достављају уз понуду. 

 

 

Понуде понуђача које нису сачињене у складу са овим изменама– БИЋЕ ОЦЕЊЕНЕ 

КАО НЕПРИВАТЉИВЕ 

 

На ове обрасце се примењује све што је наведено у конкурсној документацији за 

предметну набавку, посебно у погледу попуњавања, оверавања и потписивања образаца. 

 

 

 

 

Председник Комисије 

 

Наташа Милићевић 

 

 

 



 

 

ИЗМЕНА: 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

4.1.1. Обавезни и додатни услови из члана 75. и 76. Закона 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 

за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и додатне услове дефинисане чл. 76 

Закона, достављањем доказа дефинисаних у чл. 77. Закона и то: 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

Р.бр. УСЛОВ ДОКАЗ 

1. Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Закона) 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

- Извод из регистра надлежног органа – Агенције за 

привредне регистре у неовереној фотокопији односно 

извод (решење) из регистра надлежног Привредног 

суда;  

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 

2. Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона) 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  

- За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ 

ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, 

Устаничка 29, Београд, којим се потврђује да понуђач 

није осуђиван за неко од кривичних дела организованог 

криминала;  

За кривична дела против привреде, против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ 

СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције 

за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица или огранка страног 

правног лица, којом се потврђује да понуђач није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; Посебна 

напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су 

у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 

суда, потребно је поред уверења Основног суда 

доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није 



осуђиван за кривична дела против привреде и кривично 

дело примања мита. 

ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:  

- Извод из казнене евиденције, односно надлежне 

ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или 

месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре.  

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

- Извод из казнене евиденције, односно надлежне 

ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МИНИСТАРСТВА 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или 

месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре;  

Напомена: Ако је више законских заступника за сваког се 

доставља уверење из казнене евиденције.  

 Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања 

понуда. 

3. Да му није изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 

75. ст. 1. тач. 3) Закона) 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

- Потврда Привредног и Прекршајног суда да понуђачу 

није изречена мера забране обављања делатности, 

или 

- Потврда Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као привредном 

друштву изречена мера забране обављања делатности, а 

која је на снази у време објављивања позива на Порталу 

јавних набавки;  

 ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

- Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности.  

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања 

понуда и мора бити издат након објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

- Уверење Пореске управе Министарства финансија 

Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 



4) Закона) дажбине)  

и  

- Уверење надлежне локалне самоуправе – 

града/општине (за изворне локалне јавне приходе),  

 или  

- Потврде надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

  

 

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

- Уверење Пореске управе Министарства финансија 

Републике Србије (за порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине)  

 и 

- Уверење надлежне локалне самоуправе – 

града/општине (за изворне локалне јавне приходе).  

Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања 

понуда. 

5. Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 

2. Закона) 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА 

ЛИЦА: 

- Попуњена, потписана и оверена Изјава да је поштовао 

обавезе које произилазе из члана 75 ст. 2 Закона која је 

саставни део ове конкурсне документације. 

- Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

   

Додатни услови 

Р.бр. УСЛОВ ДОКАЗ 

1. Финансијски капацитет: 

Да је понуђач збирно за претходне три године 

2011., 2012., и 2013. годину остварио укупан 

приход у износу од најмање 100.000.000,00 

динара 

 

Извештај о бонитету за 2011., 2012., и 2013. годину, 

(Образац БОН-ЈН), који за домаће понуђаче издаје Агенција 

за привредне регистре Републике Србије. Испуњење услова 

цениће се на основу Извештаја о бонитету трећи део – 

сажети биланс успеха – позиција под А. ПРИХОДИ И 

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА, под 1. I. 

Пословни приходи. 

 

2. Финансијски капацитет: 

Да је понуђач у претходне три године (2011, 

2012. и 2013) остварио позитиван биланс, 

односно да у траженом обрачунском периоду 

 

Извештај о бонитету  - Образац БОН -ЈН- на основу кога ће 

се ценити испуњеност траженог услова и то –према 

подацима датим у Извештају - Трећи део – Сажети биланс 

успеха, редни бр. 26 под Е. – НЕТО ГУБИТАК. 



није пословао са губитком 

3. Финансијски капацитет: 

Да је понуђач за последњих 6 месеци пре 

објављивања позива на Порталу јавних 

набавки, све време био ликвидан (не рачунајући 

месец у ком је позив објављен) 

 

Извештај о бонитету  - Образац БОН -ЈН- на основу кога ће 

се ценити испуњеност тражених услова и то према 

подацима датим у Извештају – Шести део  - ПОДАЦИ О 

НЕЛИКВИДНОСТИ или потврда да дужник нема 

евидентиране основе и налоге у принудној наплати коју 

издаје Народна банка Србије, односно потврда о броју 

дана неликвидности коју издаје Народна банка 

Србије  

4. Пословни капацитет: 

Да је понуђач пружио услуге која су предмет 

јавне набавке од минимум 80.000.000,00 динара 

збирно за претходне три године (2011., 2012., и 

2013. годину) 

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац Референц 

листе са подацима о претходним Наручиоцима и 

оствареним приходима, на обрасцу Наручиоца из конкурсне 

документације, уз коју обавезно морају да приложе потврде 

претходних Наручилаца из којих се морају виде захтевани 

подаци из Референтне листе. 

Образац 12. И 13. 

5. Пословни капацитет: 

Да је у претходне три године 2011, 2012. и 

2013. године пружао услуге физичког 

обезбеђења за потребе најмање три различита 

наручиоца – установа културе од националног 

значаја  

 

Потврда оверена и издата од стране Наручиоца код кога 

је понуђач пружао наведену услугу 

 

Образац 13. 

6. Пословни капацитет: 

Да поседује важећи сертификат о испуњености 

захтева стандарда: 

а) SRPS ISO 9001:2008 (систем менаџмента 
квалитетом) 

 

б) SRPS ISO 14001:2005 (систем менаџмента 
заштитом животне средине) 

 

в) SRPS OHSAS 18001:2008 (систем управљања 
заштитом и безбедношћу на раду) 

 

г) SRPS ISO/IEC 27001:2011 (систем заштите и 
безбедности информација) 

 

д) SRPS А.L2.002:2008 (физичка заштите објеката, 
физичка заштита лица и физичка заштита јавних 

скупова) 

 

 

 

 
 

a) Фотокопија Сертификата издатих од стране правног лица 

које поседује акредитацију од акредитационог тела Србије; 
 

б) Фотокопија Сертификата издатих од стране правног лица 

које поседује акредитацију од акредитационог тела Србије; 
 

 в) Фотокопија Сертификата издатих од стране правног лица 

које поседује акредитацију од акредитационог тела Србије; 
 

г) Фотокопија Сертификата 

 
 

д) Фотокопија Сертификата издатих од стране правног лица 

које поседује акредитацију од акредитационог тела Србије и 
копију извештаја о контролисању у области физичке заштите 

објеката, физичке заштите лица и физичке заштите скупова са 

одличном оценом 
 

7. Технички  капацитет: 

a) Да има оперативни центар са 24- 

часовним дежурством који мора имати: 

 уређене и опремљене просторије, у 

којима је организовано 24 часовно 

дежурство, са оптималним бројем 

извршилаца у сменском дежурству и 

интервентним групама 

 испуњене техничке предуслове за 

успостављање телефонске, радио везе и 

сл, са запосленима који су дежурни и са 

интервентном групом 

 

а) Попуњена, потписана и печатом оверен, у слободној 

форми дат  опис техничке опремљености из кога се 

може утврдити да понуђач испуњава захтевани 

технички капацитет одређен под тачком 10. а); 

б) Потврда RATEL-а о броју важећих дозвола са 

техничким прегледом  за ручне радио станице издатих 

на име понуђача 

в) Фотокопије саобраћајних дозвола за возила у 



 интервентну групу која има могућности 

за интервентно деловање, након 

указане потребе 

б) Да има најмање 15 ручних радио станица са 

извршеним техничким прегледом 

в) Да има регистрована возила за надзор и 

контролу – минимум 3 возила 

г) Да има најмање 10 комада регистрованог 

ватреног оружја (пиштоља или револвера) 

власништву или на лизинг  

г) одобрење МУП-а за држање ватреног оружја на име 

понуђача. 

8. Кадровски капацитет: 

Да има најмање 100 запослених у радном 

односу на неодређено време или по другом 

основу ангажованих лица који испуњавају 

законом прописане услове за обављање 

делатности која је предмет набавке, као и 

услове које је прописао Наручилац у 

конкурсној документацији, од којих најмање 30 

запослених радника са  положеним стручним 

испитом из ППЗ и најмање 10 радника који 

испуњавају услове за рад са ватреним оружјем. 

 

- Изјава понуђача на прописаном обрасцу из конкурсне 

документације, која мора да садржи податке о укупном 

броју запослених, броју запослених извршилаца који 

испуњавају законом прописане услове за обављање 

послова физичко-оружаног обезбеђења објеката са 

подацима о њиховој квалификационој структури, о 

испуњењу законом прописаних услова за рад на 

пословима физичко-наоружаног обезбеђења са  

ношењем ватреног оружја, као и о  положеном 

стручном испиту  из ППЗ 

- Образац ПП ОД  за последњи месец исплате у складу са 

одредбама важећег Закона о раду. 

 

 

 


