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Б е о г р а д 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 и 

14/2015), наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, ЈН 07/2015, У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ 

  

 

1. У поглављу IV (УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА), у 

одељку 1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 

76 ЗЈН), на страни 7 од 38, мења се тачка 4): 

 

«4)  Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да:  

а) има у радном односу најмање 25 запослених на неодређено или одређено 

време, са пуним радним временом, који имају најмање средњу стручну 

спрему,  који су оспособљени за безбедан и здрав рад у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду, који су осигурани од последица несрећног 

случаја и од којих минимум 10 мора имати положен стручни испит из ЗОП-а, 

издат од стране МУП-а. 

б) има у радном односу минимум једног запосленог дипломираног инжењера, са 

лиценцама 353 (за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и 

система) и 453 (за извођење радова телекомуникационих мрежа и система); 

Сви запослени  морају бити у радном односу пре датума објављивања јавног 

позива за  предметну набавку». 

 

тако да гласи: 

 

«4)  Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да:  

а) има у радном односу најмање 25 запослених на неодређено или одређено 

време, са пуним радним временом, који имају најмање средњу стручну 

спрему,  који су оспособљени за безбедан и здрав рад у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду, који су осигурани од последица несрећног 

случаја и од којих минимум 10 мора имати положен стручни испит из ЗОП-а, 

издат од стране МУП-а. 

б) има у радном односу минимум једног запосленог дипломираног инжењера, са 

лиценцама 353 (за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и 

система) и 453 (за извођење радова телекомуникационих мрежа и система);» 

 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

У прилогу „Страна 7 од 38“. 

  

Потребно је извршити замену приложене стране у конкурснoј документацији. 

 

        Комисија за јавну набавку 

       услуга физичко-техничког обезбеђења 

             

                 Број ЈН 07/2015 



 

 

 

г) поседује важећи сертификат по захтевима стандарда SRPS OHSAS 

18001:2008, издат од акредитованог сертификационог тела; 

д) поседује важећи сертификат по захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 

27001:2011; 

 

3) Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом, односно да:  

а) располаже са најмање 50 m
2
 пословног простора, као власник, закупац или 

корисник;  

б) поседује Контролно – оперативни центар, сопствени или закупљен са 

организованим непрекидним дежурством и могућношћу интервентног 

деловања за случај ванредних ситуација; 

в) поседује радио везу, од чега минимум један репетитор и 20 ручних радио 

станица за међусобну комуникацију радника обезбеђења; 

г) поседује најмање 2 возила, која служе за редован обилазак извршилаца, 

односно за превоз у случају потребе за интервентним деловањем; 

д) поседује одговарајућу опрему за оперативно пружање услуга у објектима 

Наручиоца: 

-најмање четири пиштоља; 

- најмање два метал детектора; 

- једну електричну пумпу за црпљење воде у случају појаве воде у објекту 

наручиоца у периоду високог водостаја или обилних падавина; 

- униформе за раднике обезбеђења. 

                   ђ) поседује службене мобилне телефоне са умреженим претплатничким 

бројевима – 10 комада. 

 

 

4)  Да понуђач располаже довољним кадровским  капацитетом, односно да:  

а) има у радном односу најмање 25 запослених на неодређено или одређено 

време, са пуним радним временом, који имају најмање средњу стручну 

спрему,  који су оспособљени за безбедан и здрав рад у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду, који су осигурани од последица несрећног 

случаја и од којих минимум 10 мора имати положен стручни испит из ЗОП-а, 

издат од стране МУП-а. 

б) има у радном односу минимум једног запосленог дипломираног инжењера, са 

лиценцама 353 (за одговорног пројектанта телекомуникационих мрежа и 

система) и 453 (за извођење радова телекомуникационих мрежа и система); 

 

 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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