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Број: 2019/5 

Датум: 27.9.2019. године 

 

 

Предмет: Измене конкурсне документације 

 

 

 

На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

14/15 и 68/15), Наручилац врши измене конкурсне документације у поступку јавне 

набавке услуга: Услуге физичког обезбеђења за потребе објекaта ДКЦ „Мајдан“, 2019/5 

 
 

1. У Конкурсној документацији се у тачки IV Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у 

делу: Додатни услови, на страни 6/41, у табели под тачком 2. Пословни 

капацитет, брише: 

- из друге колоне текст «ISO 20000-1 (безбедност ИТ менаџмента) или одговарајуће, 

за област обезбеђења» 

- из треће колоне текст «ISO 20000-1»; 

 

Измењена тачка 2. Пословни капацитет гласи: 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 минималан и довољан услов је: 

• да понуђач поседује важећe 

сертификатe о испуњености захтева 

следећих стандарда: 

- SRPS ISO 9001 (систем менаџмента 

квалитетом) или одговарајуће, за област 

физичке заштите објеката; 

- SRPS OHSAS 18001 (систем управљања 

заштитом и безбедношћу на раду) или 

одговарајуће, за област физичке објеката; 

- SRPS ISO 14001 (систем менаџмента 

заштите животне средине) или 

одговарајуће, за делатност обезбеђења; 

- ISO 22301 (систем управљања 

континуитетом пословања), или 

одговарајуће, за област обезбеђења 

- ISO 27001 (систем безбедности 

информација), или одговарајуће, за 

област обезбеђења 

- ISO 28000 (безбедност ланца 

снабдевања) или одговарајуће, за област 

обезбеђења; 

 

• да понуђач поседује одличан 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл.76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом; 

 

- Копије сертификата SRPS ISO 9001, SRPS 

OHSAS 18001, SRPS ISO 14001, ISO 22301, 

ISO 27001, ISO 28000, СРПС 

А.Л2.002/2015; 

 

- за сертификате SRPS A.L2.002:2015, уз 

сертификате доставити и Извештаје о 

контролисању издате од стране 

овлашћене организације (акредитоване 

од стране Акредитационог тела Србије 

АТС). 

 

- Списак Наручилаца на меморандуму 

Понуђача са којима је закључен уговор, и 

подаци о контакт особама Наручилаца 

код којих је вршена предметна услуга и 



квалитет услуга према захтевима 

Националног стандарда за услуге 

приватног обезбеђења СРПС 

А.Л2.002/2015 – област физичка 

заштита (Стандард издао Институт за 

стандардизацију Републике Србије) 

 

• да понуђач поседује одличан 

квалитет услуга према захтевима 

Националног стандарда за услуге 

приватног обезбеђења СРПС 

А.Л2.002/2015 – област менаџмент 

из контролног центра (Стандард 

издао Институт за стандардизацију 

Републике Србије). 

 

• да је понуђач у току 2018. године 

закључио минимум 3 уговора чији су 

предмет услуге физичког и/или 

физичко-техничког обезбеђења; 

 

• да понуђач поседује полисе 

осигурања  

-за запослене од последица несрећног 

случаја;  

-полису од опште одговорности и 

одговорности из обављања делатности за 

неограничен број штетних догађаја чија је 

висина суме осигурања – лимит покрића 

по штетном догађају минимално 

100.000.000,00 динара. 

Уколико полиса осигурања истиче за 

време важења уговора понуђач је дужан 

да пре истека истих достави нове полисе. 

Недостављање нових полиса је разлог за 

раскид уговора. 

копије Уговора,  

 

- важеће полисе осигурања 

 

 

Измене су саставни део конкурсне документације, објављују се на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца и обавезне су за све понуђаче. 

 


