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                           Појашњење конкурсне документације 

                                                        

                  ЈНМВ 1.2.4/17. услуге физичко- тенничког обезбеђења 

 

 

                                                                        I 

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude  

 

Poštovani, 

 

1. Na stranama 6, 23 i 35 konkursne dokumentacije naveli ste da je ponuđač dužan da 

izvrši uvid u objekat, i dobije potvrdu koja je sastavni deo konkursne dokumentacije. 

Navedene potvrde NEMA u dokumentaciji. 

 

2. Na strani 26 konkursne dokumentacije, u Članu 3. stoji da se sporazum zaključuje na 

period od dve (jedne) godine. Verovatno se radi o štamparskoj grešci, koju treba 

ispraviti. 

 

3. Na strani 35 konkursne dokumentacije, pod 4) Dovoljni kadrovski kapacitet, stoji da 

zaposleni radnici poseduju saglasnost MUP-a o ispunjavanju uslova za obavljanje 

poslova fizičko-tehničkog obezbeđenja. Verovatno ste mislili na Licencu za vršenje 

specijalističkih poslova službenika obezbeđenja sa ili bez oružja, koju izdaje MUP RS, 

a koja je obavezna za radnike obezbeđenja od 01.01.2017. godine. Da bi se dobila 

navedena Licenca, pre polaganja stručnog ispita, svaki radnik je u obavezi da MUP-u 

dostavi Potvrdu od suda da nije osuđivan, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 

kao i lekarsko uverenje o sposobnosti za rad. Predlažemo da kao uslov zahtevate 

dostavljanje navedene Licence za radnike. a samim tim bi bilo suvišno dostavljanje 

dokaza iz suda, MUP-a i lekarskog uverenja. 

 

4. Na strani 19 konkursne dokumentacije, u delu 4.2.2 naveli ste da ponuđač mora da 

ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje poslova koji su predmet nabavke. 

Verovatno ste mislili na Rešenje kojim se pravnom licu izdaje licenca za vršenje 

poslova fizičko-tehničke zaštite lica i imovine i održavanja reda na sportskim 

priredbama, javnim skupovima i drugim mestima okupljanja građana, a koju izdaje 

MUP RS. Navedena licenca je od 01.01.2017. godine obavezan uslov za sva pravna lica 

(ponuđače) koja učestvuju u postupcima javnih nabavki. 

 

Sa poštovanjem 

 

                                                                    II 

Поштовани, 

 У вези конкурсне документације молимо вас да нам одговрите на следеће; 

 



1. Да ли је потребна лиценца за обављење послова физичког обезбеђења? 

2. Код техничког капцитета тражите да средства комуникације буду радио 

станице. Међутим као средство комуникације у служби обезбеђења се користи и 

мобилна телефонија. Да ли ће те као средство комуникације прихватити и 

мобилну телефонију? 

3. За пословни капацитет код радника захтевате уверење да радници нису 

осуђивани. Приликом идавања лиценци МУП-а врши безбедносну проверу ( да 

лица нису осуђивана ) па самим тим лица која имају лиценцу за послове 

приватног обезбеђења се воде да нису осуђивана. Једино што је неопходно јесте 

уверење од суда да се не води кривични поступак. Да ли је неопходно достављати 

уверење да лица нису осуђивана? 

4. Како се објекат не обезбеђује са оружјем да ли је потребно достављати 

захтевану документа по Закону о оружју и муницији за раднике обезбеђења? 

5. Такође захтевате поседовање сертификата СРПС А.Л2.002: 2008. Напомињемо 

да постоје понуђачи који имају и СРПС А.Л2.002:2015. Стандард је у принципу 

исти. И један и други је важећи.  

Да ли ће наручилац у циљу добијања квалитетне услуге захтевати одличан 

квалитет услуге у области физичке заштите објеката пошто је у питању објекат од 

изузетног културног значаја? 

6. У тендерској документацији за пословни капаците негде се као доказ за раднике 

тражи уговор о раду а негде М – образац. Да ли је потребно доставити уговор о 

раду, М – образац или и једно и друго? 

7. Да ли се као доказ испуњености услова за ангажоване раднике сад доставља 

потврда о очучености за руковање ПП централом Секуритон? 

 

У Београду 16.05.2017  

 

 
ПИТАЊА 

 

 

У вези јавне набавке услуге физичког обезбеђења молимо вас да нам одговорите на следеће: 

1. Да ли је неопходно да понуђачи поседују сертификате ИСО 14001 и ОХСАС 18001? 

 

 

 

У Београду 17.05.2017 

   

 

 

 

                                                                

 

 

 

                               ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ  

 

                                                      ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
                                                                           I 

1.У питању је пропуст,потврда се налази у прилогу. 

2.У питању је штампарска грешка тако да сада стоји Овај оквирни споразум се закључује 

на период од 2 (две) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

3.Тачно, за раднике обезбеђења је неопходно је поседовање  ЛИЦЕНЦЕ.Доказ да се не 

води кривични поступак и лекарско уверење су ОБАВЕЗНИ и саставни су део понуде. 

4.Тачно,мислило се на документ који је у складу са Законом. 

                                                                            II 



 

1.Да. 

2.Да.Прихвата се као средство комуникације мобилна телефонија. 

3. Доказ да се не води кривични поступак и лекарско уверење су ОБАВЕЗНИ и саставни 

су део понуде,није је потребно достављати уверење да лица нису осуђивана. 
4.Објекат обезбеђују радници обезбеђења који не носе оружје.Није потребно достављати 

захтевану документа по Закону о оружју и муницији за раднике обезбеђења. 

5.Прихватиће се и један и други  сертификат.Намера Наручиоца је да изабере Понуђача 

који ће на најквалитетнији начин пружати услугу. 

6.Прихватиће се и једнан идруги доказ као и потврда да лице у радном односу. 

7.Доказ о испуњености услова обучености радника са руковањем ПП Централе се 

доставља приликом предаје понуде.Дакле,потврда  је саставни део понуде.Понуђачу  који 

не достави  овај документ  имаће некомлетну понуду и иста ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

                                                                              III 

 

1.Била је грешка.Није тражено да понуђачи поседују сертификате ИСО 14001 и ОХСАС 18001? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.1 

 

 

 

 

 

 

                                                      П О Т В Р Д А 

 

 



 

Потврђујем да је _______________________________________из  

 

______________________дана ____________2017. године као потенцијални  

 

понуђач извршио увид у зграду ректората Универзитета у Београду која је  

 

предмет јавне набавке мале вредности бр.1.2.4/17. и упознао се са свим  

 

карактеристикама објекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Београду __________2017.године                                       Предедник Комисије 

 

                                                                                                     __________________ 

                                                                                                      Радомир Јоковић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПОГЛАВЉЕ 7 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 

 

 

7.1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ   НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ. 

 



 

 

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

следећу 

 

    ИЗЈАВУ 

 

Понуђач:_____________________________________________________ 

 

Из________________________ул.________________, са матичним бројем 

 

___________________испуњава услове утврђене ЗЈН и конкурсном документацијом 

ЈНМВ 04 бр. 1.2.4/17 од  24.03.2017. године и то: 

 

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

регистар; 

 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

 

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); 

 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине; 

 

Понуђач испуњава додатне услове: прописани чл.76.став 2.ЗЈН,и то : 

 

 

1) Неопходан финансијски капацитет 

 

1.1 Да је понуђач у претходној години (2015 и 2016) године) остварио укупан приход који 

је виши од 3.000.000,00 динара. 

1.2, Дa у протеклих годину дана од дана објављивања позива за  достављања понуда 

(рачунајући) и датум објављивања позива) није имао блокаду текућег рачуна. Доказ 

–извештај банке 

1.3. Да уредно исплаћује зараде запосленим и да редовно исплаћује ОБАВЕЗЕ према 

ДРЖАВИ  

 

2 ) Неопходан пословни капацитет: 

 

- да понуђач има сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према 

стандарду ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2008 и сертификат о контролисању 

услуга приватног обезбеђења према стандарду SRPS A.L2.002:2008  или SRPS 

А.L2.002:2015 . 

 

и да има важећу дозволу од надлежног органа за обављање послова који су предмет 

набавке. 

Сви наведени сертификати морају бити издати од стране Акредитованих 

сертификационих кућа. 

-Изабрани понуђач је у обавези .да на захтев Наручица достави доказе о редовној исплати 

зарада ангажованих радника за сваки месец трајања уговора.                                                                                 

-референт листа три  понуђача потписана и оверена од стране понуђача са приложеним 

фотокопијама  уговора  о пружању услуга фто. 

-Понуђач  доставља доказ у виду Изјаве да у току 2014, 2015 и 2016. године приликом 

обављања послова који су предмет набавке није својом грешком нити понашањем 



направио нити прузроковао материјалну ни нематеријалну штету код Наручиоца са 

којима је имао закључен уговор и да није запошљавао раднике (на црно)  избегавајући 

плаћање обавеза према ДРЖАВИ: 

 

3) Довољан технички капацитет: 

 

Понуђач је дужан да у моменту подношења понуде има дежурни оперативни центар у 

коме је организовано непрекидно дежурство 365 дана 24 сата или поседује  везу преко 

мобилне телефоније. 

Понуђач је дужан да у моменту подношења понуда располаже са једним возилом (у 

својини или по основу закупа или лизинга),које је намењено обављању контроле и 

надзора објекта. 

4) Довољни кадровски капацитет: 

 

Понуђач је дужан да у моменту подношења понуда има минимум  3 (три)    запослена  

радника (број који се ангажује на објекту) са ЛИЦЕНЦАМА, са средњом стручном 

спремом који ради на пословима који су предмет јавне набавке. и морају да имају 

положени стручни испит из области заштите од пожара. 

 

-Да  понуђач достави у понуди документацију за лица која ће ангажовати  уколико буде 

изабран за пружање услуга које су предмет јавне набавке. 

-Доказ да су ангажована лица у радном односу,уговор ораду или потврда. -             

 -Уверење да се против ангажованог радника не води кривични поступак, 

-Лекарско Уверење да је ангажовано лице  способно за рад, 

-Да испуњава све тражене додатне услове Конкурсном документацијом.  

Понуђач је дужан да изврши увид  у објекат који је предмет јавне набавке и добије  

од Наручиоца потврду о увиду.Потврда је саставни део Конкурсне документације и 

понуда која у свом саставу не буде имала потврду биће одбијена као 

неприхватљива. 

 

 

 

 

Датум           М.П.                Потпис понуђача 

 

 

 

____________________    _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ   НАБАВКЕ КАДА НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 

 

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

следећу 

 

   ИЗЈАВУ 



 

Понуђач:_______________________________________________________ 

Из________________________ул._________________,са матичним бројем 

___________________испуњава услове утврђене ЗЈН  

и конкурсном документацијом : 04 бр. 1.2.4/17 од  24.03.2017. године и то: 

 

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

регистар; 

 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

 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); 

 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

 заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине  и 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

 

Понуђач испуњава додатне услове: прописани чл.76.став 2.ЗЈН,и то : 

 

 

1) Неопходан финансијски капацитет 

 

1.1 Да је понуђач у претходној години (2015 и 2016) године) остварио укупан приход који 

је виши од 3.000.000,00 динара. 

1.2, Дa у протеклих годину дана од дана објављивања позива за  достављања понуда 

(рачунајући) и датум објављивања позива) није имао блокаду текућег рачуна. Доказ 

–извештај банке 

1.3. Да уредно исплаћује зараде запосленим и да редовно исплаћује ОБАВЕЗЕ према 

ДРЖАВИ  

 

2 ) Неопходан пословни капацитет: 

- да понуђач има сертификат о уведеном систему менаџмента квалитетом према 

стандарду ISO 9001:2008 или SRPS ISO 9001:2008 и сертификат о контролисању 

услуга приватног обезбеђења према стандарду SRPS A.L2.002:2008  или SRPS 

А.L2.002:2015 . 

 

 и да има важећу дозволу од надлежног органа за обављање послова који су предмет 

набавке. 

Сви наведени сертификати морају бити издати од стране Акредитованих 

сертификационих кућа. 

-Изабрани понуђач је у обавези .да на захтев Наручица достави доказе о редовној исплати 

зарада ангажованих радника за сваки месец трајања уговора.                                                                                 

-референт листа три  понуђача потписана и оверена од стране понуђача са приложеним 

фотокопијама  уговора  о пружању услуга фто. 

-Понуђач  доставља доказ у виду Изјаве да у току 2014, 2015 и 2016. године приликом 

обављања послова који су предмет набавке није својом грешком нити понашањем 

направио нити прузроковао материјалну ни нематеријалну штету код Наручиоца са 

којима је имао закључен уговор и да није запошљавао раднике (на црно)  избегавајући 

плаћање обавеза према ДРЖАВИ: 

 

3) Довољан технички капацитет: 

 

Понуђач је дужан да у моменту подношења понуде има дежурни оперативни центар у 

коме је организовано непрекидно дежурство 365 дана 24 сата или поседује  везу преко 

мобилне телефоније. 



Понуђач је дужан да у моменту подношења понуда располаже са једним возилом (у 

својини или по основу закупа или лизинга),које је намењено обављању контроле и 

надзора објекта. 

Поседује  везу преко мобилне телефоније. 

4) Довољни кадровски капацитет: 

 

Понуђач је дужан да у моменту подношења понуда има минимум  3 (три)    запослена  

радника (број који се ангажује на објекту) са ЛИЦЕНЦАМА, са средњом стручном 

спремом који ради на пословима који су предмет јавне набавке. и морају да имају 

положени стручни испит из области заштите од пожара. 

 

 -Да  понуђач достави у понуди документацију за лица која ће ангажовати 

 уколико буде изабран за пружање услуга које су предмет јавне набавке. 

 -Доказ да су ангажована лица у радном односу,уговор о раду или потврда. -             

              -Уверење да се против ангажованог радника не води кривични поступак, 

 -Лекарско Уверење да је ангажовано лице  способно за рад, 

 -Да испуњава све тражене додатне услове Конкурсном документацијом.  

Понуђач је дужан да изврши увид  у објекат који је предмет јавне набавке и добије  

од Наручиоца потврду о увиду.Потврда је саставни део Конкурсне документације и 

понуда која у свом саставу не буде имала потврду биће одбијена као 

неприхватљива. 

 

 

 

 

Датум           М.П.                Потпис понуђача 

 

 

 

____________________    _____________________ 

 

 


