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Рeпублика Србија 26300 Вршац, Стевана Немање бр. 26, 
Telefon: 013/440-800, Faks: 013/440-800 taster 9 

 
www.oktobar.co.rs   e mail: info@oktobar.rs

  
Број:01-02-1/2018._9 

06.02.2018. године 

ВРШАЦ 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 

ИМОВИНЕ И ЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ   ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР'', ВРШАЦ 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 01-02-1/2018. 

 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку јавне 

набавке: – Услуге физичко-техничке заштите имовине и лица за потребе   ЈКП ''ДРУГИ 

ОКТОБАР'', Вршац, ред. Бр. ЈН: 01-02-1/2018. 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15),  

Наручилац мења конкурсну документацију за јавну набавку Услуге физичко-техничке заштите 

имовине и лица за потребе   ЈКП ''ДРУГИ ОКТОБАР'', Вршац, ред. Бр. ЈН: 01-02-1/2018. и то: 

 

 

I Наручилац мења тачку 5. Обавезних услова за учећше у поступку предметне јавне набавке (Да 

има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 

75. став 1. тачка 5. ЗЈН)), тако да уместо: 
 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН) 

ИЗЈАВА 

(Образац 4. ), којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 

75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. 

ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

2. 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван 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 (члан 75. став 1. тачка 2. 

ЗЈН) 

3. 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 

државе, ако има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. 

тачка 4. ЗЈН) 
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4. 

Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН) 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 

5. ЗЈН) 

- Важећа Лиценца за вршење 

послова физичко-техничке заштите 

лица и имовине, 

- Важећа Лиценца за процену 

ризика у заштити лица, имовине и 

пословања,  

- Важећа Лиценца за вршење 

послова планирања система 

техничке заштите, 

- Важећа Лиценца за вршење 

послова пројектовања и надзора 

над извођењем система техничке 

заштите,  

- Важећа Лиценца за вршење 

послова монтаже, пуштања у рад, 

одржавање система техничке 

заштите и  

- Важећа Линценца за вршење 

послава обезбеђења транспорта и 

преноса новца и вредносних 

пошиљки, издате од стране 

Министарства сагласно одредбама 

Закона о приватном обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 

104/13 и 42/15). 

 

сада гласи: 
 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН) 

ИЗЈАВА 

(Образац 4. ), којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 

75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. 

ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

2. 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван 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 (члан 75. став 1. тачка 2. 

ЗЈН) 

3. 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 

државе, ако има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. 

тачка 4. ЗЈН) 

4. 

Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН) 
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5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке (члан 75. став 1. тачка 

5. ЗЈН) 

- Важећа Лиценца за вршење 

послова физичко-техничке заштите 

лица и имовине, издата од стране 

Министарства сагласно одредбама 

Закона о приватном обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 

104/13 и 42/15). 

 

II Наручилац  мења табеларни приказ ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, на начин да се после тачке 3. – Технички капацитет, додаје тачка 4.- Пословни 

капацитет, тако да уместо: 

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

1 

Да је понуђач у предходне 3 године (2014, 2015 и 

2016) није исказао губитак у пословању.  

 

Образац Бон ЈН зa 2014,2015, и 2016, који 

издаје АПР или 

Биланс стања и успеха за 2014,2015, и 2016. 

2 

Да понуђач, у периоду од три године  рачунајући до 

дана објављивања Позива за подношење понуда, 

није био у блокади. 

Потврда НБС о броју дана неликвидности. 

 

3 

Да понуђач у свом пословању примењује стандарде 

СРПС ОХСАС 18001:2008, СРПС ИСО 9001:2015, 

14001:2015,, 27001:2014, СРПС ИСО 31000:2009 или 

одговарајуће. 

Копије важећих сертификата, издати од 

стране акредитованих сертфикационих кућа. 

 

4 

Да је понуђач успоставио и примењује стандард 

СРПС А.Л2.002:2015 (или одговарајући) за физичку 

заштиту, за техничку заштиту (противпровална 

заштита, противпожарна заштита, видео обезбеђење, 

контролу приступа и изласка, сателитско праћење 

возила GPS, механичка заштита), за менаџмент из 

контролног центра (менаџмент из контролног 

центра патролним тимовима) и менаџмент 

вредностима. 

Копије важећег сертификата, издат од стране 

акредитоване сертфикационе куће. 

 

5 

Да је понуђач у 2017. години , у уговореном року и 

квалитету, пружио услугу физичко - техничког 

обезбеђења у укупном износу од 60.000.000,00 динара 

без ПДВ-а код једног наручиоца. 

Потврда наручиоца. 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

1 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у 

радном односу или на други начин ангажовано 

најмање 50(педесет) лица на пословима физичког 

обезбеђења који поседују лиценцу за обављање 

послова физичког обезбеђења ЛФ1 или ЛФ2 и 

поседују легитимацију издату од стране МУП-а. 

 

Копија појединачног М обрасца из кога се 

види да су запослени/ангажовани 

пријављени на обавезно социјално 

осигурање за 50(педесет) запослених и  

 

Копија решења МУП-а о додели лиценце за 

вршење послова службеника обезбеђења и 

 

Копија важеће легитимације МУП-а издате 

на име запосленог/ангажованог. 

2 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у 

радном односу или на други начин ангажованог 

најмање 1(једног) дипломираног електроинжењера 

који има важећу:  

- Лиценцу за вршење послова планирања 

система техничке заштите,  

- Лиценцу за вршење послова пројектовања и 

- Копија М обрасца 

-  копија решења МУП-а о додели Лиценце 

за вршење послова планирања система 

техничке заштите, Лиценце за вршење 

послова пројектовања и надзора над 

извођењем система техничке заштите, 

Лиценце за вршење послова монтаже, 



 
2 

надзора над извођењем система техничке 

заштите,  

- Лиценцу за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад, одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника по 

Закону о приватном обезбеђењу  

- Лиценцу 353 - Одговорни пројектант 

телекомуникационих мрежа и система  

- Лиценцу 453 – Одговорни извођач радова 

телекомуникационих мрежа и система. 

пуштања у рад, одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника  

- копије Лиценци 353 - Одговорни 

пројектант телекомуникационих мрежа и 

система и 453 – Одговорни извођач радова 

телекомуникационих мрежа и система, са 

потврдом ИКС да су исте важеће.  

 

3 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, има 

најмање 5 (пет) запослених/ангажованих на 

пословима транспорта новца, који су пријављени на 

пензијско и инвалидско осигурање са лиценцама за 

вршење специјалистичких послова службеника 

обезбеђења са оружјем и поседују легитимацију 

издату од стране МУП-а. 

- Копија појединачних М обрасца из кога се 

види да су запослени/ангажовани 

пријављени на пензијско и инвалидско 

осигурање  

- Копија решења МУП-а о додели лиценце за 

вршење специјалистичких послова 

службеника обезбеђења са оружјем,  

- Копија важеће легитимације МУП-а. 

4 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у 

радном односу или на други начин ангажована 

најмање 1(једног) извршиоца са  лиценцом за 

процену ризика у складу са Законом о приватном 

обезбеђењу издата од МУП-а Републике Србије. 

- Копија М обрасца 

- Копија решења МУП-а о додели лиценце за 

процену ризика у заштити лица, имовине и 

пословања. 
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Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у 

радном односу или на други начин ангажована 

најмање једног извршиоца за израду Израду Акта о 

безбедности информационо-комуникационих 

система од посебног значаја. 

-Копија М обрасца 

3. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ  

1 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, 

поседује/располаже са минимум 2 (два) контролно-

оперативна центра који раде 24 часа, 365 дана у 

години: 

- сопствени главни оперативни центар са 24-сатним 

дежурством, који има могућност да у реалном 

времену прати противпровалне и видео сигнале са 

објеката обезбеђења  

- сопствени резервни оперативни центар на другој 

локацији са 24-сатним дежурством, који има 

техничке могућности праћења противпровалних и 

видео         сигнала у случају  престанка рада главног 

оперативног центра. 

Оперативни центри морају имати испуњене 

техничке предуслове за успостављање телефонске, 

радио везе и сл. са запосленима који су дежурни и 

са патролама које имају могућности за интервентно 

деловање, након указане потребе. 

Изјава понуђача, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, на меморандуму 

понуђача, да поседује два сопствена 

оперативна центра са 24-сатним дежурством 

(главни и резервни оперативни центар), који 

раде независно и који поседују могућност да 

у реалном времену прате противпровалне и 

видео сигнале са објеката обезбеђења, са 

наведеним тачним адресама оперативних 

центара. 

2 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, 

поседује/располаже радио везом од чега минимум 

један репетитор са техничким прегледом (ФБ) и 

мин.10 ручних радио станицa са техничким 

прегледом (МЛ). 

Копија потврде РАТЕЛ-а о броју важећих 

дозвола за минимум један репетитор са 

техничким прегледом и мин. десет ручних 

радио станица са техничким прегледом. 

3 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, поседује 

(власништво,лизинг, закуп...) са минимум 2 (два) 

видно обележена возила за надзор и контролу 

опремљена ГПС уређајем за сателитско праћење 

возила  

Копија саобраћајне дозволе или извод из 

читача саобраћајних дозвола за 2 (два)   

возила и Извештајем о кретању возила за 

који се доставља саобраћајна, као доказ да је 

возило повезано на ГПС систем.  
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4 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, поседује 

(власништво, лизинг, закуп) са минимум 1(једно) 

возило за транспорт новца и вредности у складу са 

Законом о приватном обезбеђењу. 

Копија саобраћајне дозволе или извод из 

читача саобраћајних дозвола за возило. 

5 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, 

поседује (власништво, лизинг, закуп) минимум 

15(петнаест) кофера са електрохемијском заштитом 

за пренос новца у складу са Законом о приватном 

обезбеђењу. 

Копија пописне листе или копија рачуна о 

куповини. 

 

 

сада гласи: 

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

1 

Да је понуђач у предходне 3 године (2014, 2015 и 

2016) није исказао губитак у пословању.  

 

Образац Бон ЈН зa 2014,2015, и 2016, који 

издаје АПР или 

Биланс стања и успеха за 2014,2015, и 2016. 

2 

Да понуђач, у периоду од три године  рачунајући до 

дана објављивања Позива за подношење понуда, 

није био у блокади. 

Потврда НБС о броју дана неликвидности. 

 

3 

Да понуђач у свом пословању примењује стандарде 

СРПС ОХСАС 18001:2008, СРПС ИСО 9001:2015, 

14001:2015,, 27001:2014, СРПС ИСО 31000:2009 или 

одговарајуће. 

Копије важећих сертификата, издати од 

стране акредитованих сертфикационих кућа. 

 

4 

Да је понуђач успоставио и примењује стандард 

СРПС А.Л2.002:2015 (или одговарајући) за физичку 

заштиту, за техничку заштиту (противпровална 

заштита, противпожарна заштита, видео обезбеђење, 

контролу приступа и изласка, сателитско праћење 

возила GPS, механичка заштита), за менаџмент из 

контролног центра (менаџмент из контролног 

центра патролним тимовима) и менаџмент 

вредностима. 

Копије важећег сертификата, издат од стране 

акредитоване сертфикационе куће. 
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Да је понуђач у 2017. години , у уговореном року и 

квалитету, пружио услугу физичко - техничког 

обезбеђења у укупном износу од 60.000.000,00 динара 

без ПДВ-а код једног наручиоца. 

Потврда наручиоца. 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

1 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у 

радном односу или на други начин ангажовано 

најмање 50(педесет) лица на пословима физичког 

обезбеђења који поседују лиценцу за обављање 

послова физичког обезбеђења ЛФ1 или ЛФ2 и 

поседују легитимацију издату од стране МУП-а. 

 

Копија појединачног М обрасца из кога се 

види да су запослени/ангажовани 

пријављени на обавезно социјално 

осигурање за 50(педесет) запослених и  

 

Копија решења МУП-а о додели лиценце за 

вршење послова службеника обезбеђења и 

 

Копија важеће легитимације МУП-а издате 

на име запосленог/ангажованог. 

2 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у 

радном односу или на други начин ангажованог 

најмање 1(једног) дипломираног електроинжењера 

који има важећу:  

- Лиценцу за вршење послова планирања 

система техничке заштите,  

- Лиценцу за вршење послова пројектовања и 

- Копија М обрасца 

-  копија решења МУП-а о додели Лиценце 

за вршење послова планирања система 

техничке заштите, Лиценце за вршење 

послова пројектовања и надзора над 

извођењем система техничке заштите, 

Лиценце за вршење послова монтаже, 
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надзора над извођењем система техничке 

заштите,  

- Лиценцу за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад, одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника по 

Закону о приватном обезбеђењу  

- Лиценцу 353 - Одговорни пројектант 

телекомуникационих мрежа и система  

- Лиценцу 453 – Одговорни извођач радова 

телекомуникационих мрежа и система. 

пуштања у рад, одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника  

- копије Лиценци 353 - Одговорни 

пројектант телекомуникационих мрежа и 

система и 453 – Одговорни извођач радова 

телекомуникационих мрежа и система, са 

потврдом ИКС да су исте важеће.  

 

3 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, има 

најмање 5 (пет) запослених/ангажованих на 

пословима транспорта новца, који су пријављени на 

пензијско и инвалидско осигурање са лиценцама за 

вршење специјалистичких послова службеника 

обезбеђења са оружјем и поседују легитимацију 

издату од стране МУП-а. 

- Копија појединачних М обрасца из кога се 

види да су запослени/ангажовани 

пријављени на пензијско и инвалидско 

осигурање  

- Копија решења МУП-а о додели лиценце за 

вршење специјалистичких послова 

службеника обезбеђења са оружјем,  

- Копија важеће легитимације МУП-а. 

4 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у 

радном односу или на други начин ангажована 

најмање 1(једног) извршиоца са  лиценцом за 

процену ризика у складу са Законом о приватном 

обезбеђењу издата од МУП-а Републике Србије. 

- Копија М обрасца 

- Копија решења МУП-а о додели лиценце за 

процену ризика у заштити лица, имовине и 

пословања. 
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Да понуђач, у моменту подношења понуде, има у 

радном односу или на други начин ангажована 

најмање једног извршиоца за израду Израду Акта о 

безбедности информационо-комуникационих 

система од посебног значаја. 

-Копија М обрасца 

3. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ  

1 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, 

поседује/располаже са минимум 2 (два) контролно-

оперативна центра који раде 24 часа, 365 дана у 

години: 

- сопствени главни оперативни центар са 24-сатним 

дежурством, који има могућност да у реалном 

времену прати противпровалне и видео сигнале са 

објеката обезбеђења  

- сопствени резервни оперативни центар на другој 

локацији са 24-сатним дежурством, који има 

техничке могућности праћења противпровалних и 

видео         сигнала у случају  престанка рада главног 

оперативног центра. 

Оперативни центри морају имати испуњене 

техничке предуслове за успостављање телефонске, 

радио везе и сл. са запосленима који су дежурни и 

са патролама које имају могућности за интервентно 

деловање, након указане потребе. 

Изјава понуђача, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, на меморандуму 

понуђача, да поседује два сопствена 

оперативна центра са 24-сатним дежурством 

(главни и резервни оперативни центар), који 

раде независно и који поседују могућност да 

у реалном времену прате противпровалне и 

видео сигнале са објеката обезбеђења, са 

наведеним тачним адресама оперативних 

центара. 

2 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, 

поседује/располаже радио везом од чега минимум 

један репетитор са техничким прегледом (ФБ) и 

мин.10 ручних радио станицa са техничким 

прегледом (МЛ). 

Копија потврде РАТЕЛ-а о броју важећих 

дозвола за минимум један репетитор са 

техничким прегледом и мин. десет ручних 

радио станица са техничким прегледом. 

3 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, поседује 

(власништво,лизинг, закуп...) са минимум 2 (два) 

видно обележена возила за надзор и контролу 

опремљена ГПС уређајем за сателитско праћење 

возила  

Копија саобраћајне дозволе или извод из 

читача саобраћајних дозвола за 2 (два)   

возила и Извештајем о кретању возила за 

који се доставља саобраћајна, као доказ да је 

возило повезано на ГПС систем.  
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4 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, поседује 

(власништво, лизинг, закуп) са минимум 1(једно) 

возило за транспорт новца и вредности у складу са 

Законом о приватном обезбеђењу. 

Копија саобраћајне дозволе или извод из 

читача саобраћајних дозвола за возило. 

5 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, 

поседује (власништво, лизинг, закуп) минимум 

15(петнаест) кофера са електрохемијском заштитом 

за пренос новца у складу са Законом о приватном 

обезбеђењу. 

Копија пописне листе или копија рачуна о 

куповини. 

 

4. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 

Да понуђач, у моменту подношења понуде, 

поседује важеће Лиценеце неопходне за 

реализацију предметне јавне набавке. 

- Важећа Лиценца за процену ризика у 

заштити лица, имовине и пословања,  

- Важећа Лиценца за вршење послова 

планирања система техничке заштите, 

- Важећа Лиценца за вршење послова 

пројектовања и надзора над извођењем 

система техничке заштите,  

- Важећа Лиценца за вршење послова 

монтаже, пуштања у рад, одржавање система 

техничке заштите и  

- Важећа Линценца за вршење послава 

обезбеђења транспорта и преноса новца и 

вредносних пошиљки, издате од стране 

Министарства сагласно одредбама Закона о 

приватном обезбеђењу („Службени гласник 

РС“, број 104/13 и 42/15). 

 
 

III Наручилац у Поглављу III – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

Упутство како се доказује испуњеност тих услова, у делу који се односи на доказивање 

испуњености тражених (додатних) услова за учешће у случају подношења понуде са подизвођачем 

исто прецизира на следећи начин: 

 

'' Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава и додатне 

услове за део набавке који ће понуђач извршити преко тог подизвођача.'' 
 

 

У вези са наведеним, Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације (у свим њеним 

Поглављима на коју се предметна измена односи) и објавиће Пречишћени текст, у којем ће све 

извршене измене бити видно обележене. 

 

Будући да се измена конкурусне докуметације не врши 8(осам) или мање дана пре истека за 

подношење понуда, Наручилац неће продужити рок за подношење понуда. 

 

Измена конкурсне документације, у Пречишћеном облику, биће објављена на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 06.02.2018.године. 
 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 


