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Панчево, 18.02. 2020.године 
 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Комисија за јавну набавку  ЈН 114-2020 Физичко-техничко обезбеђење,  сачињава 

 

   ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 
 
Измена конкурсне документације се врши следећем делу: 
 

Поглавље III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ / 3 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
Услов:   
- Да има у радном односу минимум 10 радно ангажованих лица  .... 
 
Мења се и гласи: 
- Да има у радном односу минимум 14 радно ангажованих лица  .... 
 
 
 
 
 
У прилогу достављамо исправљену страну 6 конкурсне документације 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Комисија 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 
испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 
то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
I- Потврда Народне банке Србије да понуђач 
није био неликвидан у последњих 12 месеци 
који претходе месецу објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних 
набавки  
 
II- обавештење о поднетој појединачној 
пореској пријава ППП ПД са сајта 
Министарства финансија и Пореске управе 
(за децембар 2019 и јануар 2020. године) Уз 
извод доставити и обавештење о успешном 
пријему пореске пријаве електронским путем. 

 
 
 

I - да у претходних 12 месеци од дана 
објављивања позива за достављање 
понуда (рачунајући и дан позива) није 
имао блокаде текућих рачуна отворених 
код пословних банака за обављање 
платног промета  
 
II- да уредно исплаћује зараде 
запослених у смислу закона (до задњег 
дана у месецу за претходни обрачунски 
месец у односу на месец када је 
објављен позив за достављање понуда) 
за претходна два (2) месеца 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
 
Попуњен Образац 7. Списка референтних и 
достављање Потврде о пруженој услузи ФТО  
издате од стране референтног  наручиоца у 
оригиналу наручилаца (Образац је саставни 
део конкурсне документације) 

 да је понуђач у последњих годину дана 
пре расписивања јавног позива закључио 
минимум два уговора о пружању услуга 
физичко-техничког обезбеђења. 
 
 
 

3.            КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ     
 
 
Копија М образаца о пријави на обавезно 
социјално осигурање (по било ком основу),  
доказ - копија уверења о стручном 
образовању, копије лиценци за вршење 
специјалистичких послова службеника 
обезбеђења  
(Решење МУП о издавању лиценце O1 или 
О2), копије уверења о положеном стручном 
испиту заштите од пожара издата од стране 
МУП-а. 
За сваког запосленог појединачно 

 

- Да има у радном односу минимум 14 
радно ангажованих лица  који су 
непосредни извршиоци на предметним 
пословима и који кумулативно испуњавају 
следеће услове:  
● да поседују лиценцу за вршење 
специјалистичких послова службеника 
обезбеђења (лиценцу по Закону о 
приватном ЛФ1 или ЛФ2) и 
● да имају положен стручни испит из 
области заштите од пожара пред 
комисијом МУП РС, Сектор за ванредне 
ситуације 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
додатни услов за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 76. тач 3 ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом.  
 

 

да у моменту подношења понуде 
располаже средствима за извршење 
предметне набавке, и то да поседује: 

I - оперативни центар у коме је 
организовано непрекидно дежурство 
365/24 часа или најмање 5 службених 
мобилних телефона са претплатничким 
бројевима за запослене извршиоце 
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