
Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), у поступку јавне 

набавке мале вредности услуга – Услуге физичко техничког обезбеђења, 

редни број набавке ЈНМВ 04/17, Комисија за јавну набавку даје следеће 

објашњење Конкурсне документације: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Поштовани, 

у конурсној документацији по конкурсној документацији за јавну набавку 

04/2017-услуге физичко-техничког обезбеђења захтевате : 

- да  у погледу финансијског капацитета у периоду две године (2014. и 2015. 

година) остварио укупан приход у износу од минимум: 6.000.000,00 динара 

без ПДВ-а и као начин доказивања овог услова захтевате да се достави 

Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре 

(Образац БОН-ЈН), за две године (2014. и 2015. година). 

Сматрам да доказивање овог услова може да се достави биланс успеха за 

2014 и 2015 годину, а поготову што се наведени подаци јавно доступни на 

сајту Апр-е. 

Сматрам да треба да се измени, тј допуни начин доказивања за овај услов, 

молим за одговор. 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац остаје при захтевима из Kонкурсне документације. У напред 

наведеном случају ради се о додатном услову чију испуњеност понуђачи 

треба да докажу приликом подношења понуде. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

-да у погледу пословног капацитета испуњава услов да је упериоду не дужем 

од пет година од дана објављивања позива за подношење понуда закључио 

минимум три уговора за вршење услуге физичко-техничког обезбеђења, у 

вредности од најмање 6.000.000,00 динара без ПДВ-а по уговору, и да 

поседује важећи сертификат ИСО 90001:2008 систем менаџмент квалитета – 

област контролисања „Физичко обезбеђење лица, имовине и пословања, 

обезбеђење јавних скупова“ 

Сматрам да је услов дискриминаторске природе, поготову узимајући у обзир 

нелогичност захтеваног услова узимајући у обзир горе наведени услов којим 

се доказује финансијски капацитет где је захтевано да је у две календарске 

године понуђач остварио приход од 6.000.000,00 динара. 

Понуђач који је испунио минимум услова финасијског капацитета није у 

могућности да испуни услов да је уговрио појединачан уговор у вредности од 

6.000.000,00 динара. Понуђач, чак може да има у пословној години значајно 



веће приходе од 6.000.000 дина да да нема појединачан уговор у вредности 

од 6.000.000,00. 

Сматрам да треба да се измени додатни услов у погледу пословног 

капацитета, те да се услов или брише или да се вредност појединачног 

уговора битно умањи на реалан износ (да је понуђач закључио минимум три 

уговора за вршење услуге физичко-техничког обезбеђења, у вредности од 

најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а по уговору), молим за одговор.  

 

ОДГОВОР 2: 

Услед штампарске грешке Наручилац дана 15.03.2017. године врши измену 

Конкурсне документације – страну 4 од 32 стране Конкурсне документације 

(измењена страна 4/32 у прилогу).  

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ће у законском року 

бити објављено на Порталу Управе за јавне набавке и званичној интернет 

презентацији Наручиоца. 

 

 

Објашњење Конкурсне документације: 1  

У Београду, дана 15.03.2017. године  

 

Комисија за јавну набавку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  
 

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то:  

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар;   

2) Да он 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;   

3) Да 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 дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је му није изречена мера забране обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
o потребно је да је у погледу финансијског капацитета у периоду две 

године (2014. и 2015. година) остварио укупан приход у износу од 
минимум: 6.000.000,00 динара без ПДВ-а,  

o потребно је да у погледу пословног капацитета испуњава услов да је у   
периоду не дужем од пет година од дана објављивања позива за 
подношење понуда закључио минимум три уговора за вршење услуге 
физичко-техничког обезбеђења, у вредности од најмање 6.000.000,00 
динара без ПДВ-а, и да поседује важећи сертификат ИСО 90001:2008 
систем менаџмент квалитета – област контролисања „Физичко 
обезбеђење лица, имовине и пословања, обезбеђење јавних скупова“  

o потребно је да у погледу кадровског капацитета има могућност 
ангажовања довољног броја непосредних извршилаца за испуњење 
обавеза из уговора (1 извршилац po смени).  

o потребно је да у погледу техничког капацитета располаже опремом 
која је неопходна за извршење услуга које су предмет јавне набавке 
(радио станице, униформе, идентификационе ознаке).  

 
 
 

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.  
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