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      Предмет: Измена и допуна конкурсне документације 

 

  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ III-10 број:404-138/2018-ЈНМВ 18/2018-НАБАВКА услуге 

физичко-техничког обезбеђења; 

 

На основу члана 54, и члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр 124/12, 

14/15 и 68/15), достављамо измену и допуну конкурсне документације: 

 

   Обзиром да је дошло до техничке грешке извршена је измена: 

   Измењена је  конкурсна документација у делу: Финансијски капацитет: додатни 

услови и начина доказивања -на страни 8/37, редни број 5 додатан услов  и начина 

доказивања мења се и гласи:  

Ред 

бр 

 
              Додатни услови 

 
           Начин доказивања 

 

 
5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)-Да  понуђач у предходној  обрачунској  

години ( 2017-ој), није исказао губитак у 

пословању 

 

 

 

 

 

2) Од понуђача се захтева да није био 

неликвидан у периоду од 12 (дванаест) 

месеци пре дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних 

набавки 

1) 1) Доставити Извештај о бонитету АПР 

за  2017 годину, уколико образац не 

садржи податке за 2017 годину, онда је 

потребно доставити биланс стања и 

биланс успеха за  наведену 2017 годину.   

2)  

 

2) Доставити изјаву у којој се наводи 

конкретна интернет страница документа 

или потврду НБС о броју дана 

неликвидности. 
Изјавом (Образац 5) 

   Обзиром да је дошло до техничке грешке извршена је измена: 

   Измењена је  конкурсна документација у делу: додатни услови и начина доказивања:  

-на страни 21/37 (Образац 5), тачка 5), после речи финансијским  капацитетом текст се 

мења и гласи: 1) -Да   у предходној  обрачунској  години ( 2017-ој), није исказао губитак у 

пословању 

 



2) да није био неликвидан у периоду од 12 (дванаест) месеци пре дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки. 
      Понуђачи су дужни да своју понуду припреме на основу измењене конкурсне 

документације а која је објављена на Порталу УЈН и на интернет страници Наручиоца.   

       Уколико је не припреме на основу нове, измењене стране конкурсне документације,  

( које се налазe у прилогу)  иста ће бити одбијена као неисправна или неодговарајућа 

 

                                               Прилог: Измењенe стране конкурснe документацијe.   

   

 
 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТАН УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 
 
 

        Право на учешће у поступку јавне набавке мале вредности услуга физичко техничког обезбеђења 

18/2018; III-10  Број: 404-138/2018 има понуђач који испуњава и додатанe  услов за учешће у поступку 

јавне набавке мале вредности дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

Ред 

бр 

 
              Додатни услови 

 
           Начин доказивања 

5. 

 
1)-Да  понуђач у предходној  обрачунској  

години ( 2017-ој), није исказао губитак у 

пословању 
 
2) Од понуђача се захтева да није био 

неликвидан у периоду од 12 (дванаест) месеци 

пре дана објављивања Позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки 

3) 1) Доставити Извештај о бонитету АПР за  2017 

годину, уколико образац не садржи податке за 

2017 годину, онда је потребно доставити биланс 

стања и биланс успеха за  наведену 2017 годину.  
4)   

2) Доставити изјаву у којој се наводи конкретна 

интернет страница документа или потврду НБС о 

броју дана неликвидности. 
Изјавом (Образац 5) 

6 

 Да располаже неопходним  пословним 

капацитетом: Понуђач мора у обављању 

делатности из предмета набавке да поседује : 

-Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке 

(чл.75ст.1тач.5) Закопна 

-Лиценца за вршење послова физичко-техничког 

обезбеђења заштите лица иимовине и одржавање 

реда на спортским приредбама, јавним скуповима 

и другим местима окупљања грађана, сходно 

одредбама Закона о приватном обезбеђењу 

(«Службени гласник РС», бр.104/13 и 42/15) 

 

1.–Да је понуђач извршио услуге на истим или 

сличним пословима из предмета набавке у укупној 

вредности не мањој од 7.000.000,00 динара без пдв-

а, у 2015, 2016 и 2017 години.  

 

 

Докази:Копија (неоверена) Решења Министарства 

унутрашњих послова, који се правном лицу издаје 

лиценца за вршење послова физичко -техничког 

обезбеђења заштите лица и имовине и одржавање реда 

на спортским приредбама, јавним скуповима и другим 

местима окупљања грађана, сходно одредбама Закона 

о приватном обезбеђењу («Службени гласник РС», 

бр.104/13 и 42/15) 

 

1. –Доказује се достављањем  референц листе, које 

морају бити попуњене, потписане и оверене печатом 

референтих  наручилаца., а који је саставни део 

конкурсне документације (Образац бр.8 ) 

7. 

- Да располаже неопходним техничким 

капацитетом : 

 

 1.Понуђач мора да има у својини, закупу или 

коришћењу пословни простор од најмање 300 м2. 

 

2.Да поседује возила у власништву и то: најмање 5 

( пет) возила, од чега најмање 3 (три) теренска,  

једно доставно возило носивости  до 2 т и једно 

путничко возило. 

 

3. Да поседује најмање једну црпну пумпу за 

избацивање воде 

 

1.Доказ: Фотокопија овереног и потписаног Извода из 

пописне листе понуђача из  2016. године или 

фотокопија другог документа којим се доказује 

испуњеност техничког капацитета ( нпр.неоверена 

фотокопија  купопродајног Уговора, Уговора о 

закупу и сл.)  

2.Доказ: фотокопије саобраћајних дозвола 

 

 

 

3. Доказ: Фотокопија овереног и потписаног Извода из 

пописне листе понуђача из 2017 године или 

фотокопија  другог документа којим се доказује 



 

 

4. Да поседује најмање једну цистерну за воду 

капацитета до 5000 л 

 

 5. Да поседује GPS праћење кретања возила за 

патролирање. 

 

 

испуњеност овог услова. 

 

4 Доказ: Фотокопија овереног и потписаног Извода из 

пописне листе понуђача из 2017 године или 

фотокопија  другог документа којим се доказује 

испуњеност овог услова. 

 

5.Доказ: Фотокопија овереног и потписаног Извода из 

пописне листе понуђача из 2017 године или 

фотокопија  другог документа којим се доказује 

испуњеност овог услова. 

 односно Изјавом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу понуђача (образац бр.5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ОБРАЗАЦ 5) 

 
 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  И ДОДАТНИХ УСЛОВА  ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЧЛ.76 ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке услуга физичко-техничког обезбеђења ЈНМВ 18/2018, испуњава све услове 

из чл. 75.чл.76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Понуђач 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. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, 1)-Да  у предходној  

обрачунској  години ( 2017-ој), није исказао губитак у пословању 2) да није био 

неликвидан у периоду од 12 (дванаест) месеци пре дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки 

6) Да понуђач располаже неопходним пословним  капацитетом,  да поседује            

сертификате: 

-Лиценца за вршење послова физичко-техничког обезбеђења заштите лица иимовине и 

одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима 

окупљања грађана, сходно одредбама Закона о приватном обезбеђењу («Службени 

гласник РС», бр.104/13 и 42/15) 

7)  Да располаже неопходним техничким капацитетом : 

  - Понуђач мора да има у својини, закупу или коришћењу пословни  простор од најмање 

300 м2 

     -  Да поседује возила у власништву и то: најмање 5 ( пет) возила, од чега најмање 3 

(три) теренска, једно доставно возило носивости до 2 тоне и једно путничко возило. 

 -   Да поседује најмање једну црпну пумпу за избацивање воде 

 -   Да поседује најмање једну цистерну за воду капацитета до 5000 л 

  

 -   Да поседује GPS праћење кретања возила за патролирање. 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         


