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     На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку, дана 19. фебруара 2019. 

године, сачињава 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за јавну набавку услуге – Интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката 

Републичког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама 

(јавна набавка број 1/2019) 

 

у следећем: 

 

1. На страници 9. Конкурсне документације, поднаслов Захтеви у погледу појединачних 

извршилаца који ће вршити послове обезбеђења код Наручиоца  тачка 1: 

 Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказе за потребан број извршилаца  (105) 

запослених на неодређено или одређено време или радно ангажовани по другом основу 

(уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима), ангажованих пре 

објављивања Позива за подношење понуда, распоређених на пословима службеника 

физичког обезбеђења, од којих најмање 45 мора имати положен стручни испит из области 

заштите од пожара – М обрасце, копију Решења којим се издаје лиценца за вршење 

послова службеника обезбеђења (за свих 105 извршиoца) и копију Уверења о положеном 

стручном испиту из области Заштите од пожара, издатих од Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије, (за 45 извршилаца). 

се мења, тако да гласи: 

"Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказе за потребан број извршилаца  (105) 

запослених на неодређено или одређено време или радно ангажовани по другом 

основу (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима), 

ангажованих пре објављивања Позива за подношење понуда, распоређених на 

пословима службеника физичког обезбеђења, од којих најмање 40 мора имати 

положен стручни испит из области заштите од пожара – М обрасце, копију Решења 

којим се издаје лиценца за вршење послова службеника обезбеђења (за свих 105 

извршиoца) и копију Уверења о положеном стручном испиту из области Заштите од 

пожара, издатих од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, (за 40 

извршилаца)." 

 

2. На страници 10. Конкурсне документације, IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

чланова 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, тачка 1, подтачка 

1.1., тачка број 5), брише се следеће: "Лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над 

извођењем система техничке заштите, издата од стране Министарства унутрашњих послова за 

правно лице."  

 

3. На страници 11. Конкурсне документације, тачка 2) у погледу пословног капацитета, брише 

се следеће: "сертификат којим се потврђује систем менаџмента услугама организације 

усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 20000-1:2018, област физичко-техничког  

обезбеђења и заштите од пожара;". 

 

4. На страници 13. Конкурсне документације, тачка 5) Копија Решења о издавању лиценце, 

брише се следеће: "Копија лиценце за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем 

система техничке заштите, издату од стране Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије за правно лице;".    

 

5. На страници 14. Конкурсне документације, прва тачка – Доказ да располаже сертификатима – 

копије сертификата, брише се следеће: "Сертификат којим се потврђује систем менаџмента 

услугама организације усаглашен са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 20000-1:2018, област 

физичко-техничког  обезбеђења и заштите од пожара;". 
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Напомена: Наручилац ће на свом званичном сајту: www.rgz.gov.rs и на Порталу Управе за  

јавне набавке објавити Конкурсну документацију са горе наведеним изменама.  
 

http://www.rgz.gov.rs/

