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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО 
Управa  ГО Барајево 
Број јавне набавке: VI 03 404-4/2016 
08. 01. 2016. године 
Б а р а ј е в o 
 
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације ЈН VI 03 404-4/2016 за набавку 
услуга обезбеђења зграде ГО Барајево, у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама (``Службени гласник РС`` бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015). 
 
Врши се измена на страни бр. 7 конкурсне документације поглавље IV – Услови за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона, тачка 1.1.  2) Пословни 
капацитет (у прилогу се налази измењена страна бр.7 конкурсне документације).  
 
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама наручилац  је дужан да 
придужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.  
 
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке 
измењену страну конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део 
конкурсне документације. 
 
 

 
 
С поштовањем, 
Јелена Јанковић 
Службеник за јавне набавке 
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IV  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 
 

1.1Право 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 
2) Закона); (Образац бр.2). 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) (Образац бр.2). 

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 немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона) -Образац бр. 9 

 

1.1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. став 2. Закона, и то:  
 

1) Кадровски капацитет: 
 Да понуђач има радно ангажованих на одређено/неодређено време 
најмање 6 извршилаца, са минимумом 6 месеци радног искуства на 
пословима физичко-техничког обезбеђења и положеним стручним  
испитом из противпожарне заштите, као и да су прошли обуку из пружања 
прве помоћи.  
Доказ: М образац пријаве, уверење о положеном стручном испиту из ППЗ,  
уверење о завршеној обуци из прве помоћи, и лекарско уверење. 
 

2) Пословни капацитет:  
Да поседује важећe сертификатe о испуњености захтева следећих стандарда 
: 

        - SRPS ISO 9001:2008 (систем менаџмента квалитетом) 
        -SRPS A.L2.002:2015 - области физичке заштите објеката, физичке заштите 

лица и физичке заштите јавних скупова - стандард издат од Института за 
стандардизацију Републике Србије),  

 


