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 22. јуна 2018.
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 06/2018)
у следећем:
1. На страници 2. Конкурсне документације, у садржају, брише се поглавље XVI "Изјава о
усвојеном Акту о процени ризика – Образац број 14, на 47. страни".
2. На страници 2. Конкурсне документације, мења се последња реченица тако да гласи:
"Конкурсна документација има: 48 страна."
3. На страници 6. Конкурсне документације, III Техничка спецификација, Услуге физичкотехничког обезбеђења пословног простора, бришу се прве две ставке:
"- Процена ризика за потребе израде Плана обезбеђења и организовања рада
службеника обезбеђења на штићеним објектима;
- Управљање ризицима и предлагање мера за превазилажење;" и замењују се
следећом ставком:
"- Учествовање и сарадња у процесу управљања ризицима;"
4. На страници 6. Конкурсне документације, део – Услуге физичко-техничког обезбеђења
пословног простора, тачка 10. додат је следећи текст: "и по потреби осталих уређаја
и система из области техничке заштите;"
5. На страници 8. Конкурсне документације, други пасус испод табеле:
" Сви запослени радници, ангажовани у радно време (радним данима од 06-22 сата) и ван
радног времена (радним даном од 22-06 сати, као и викендом и празником од 00-24 сата) биће
ангажовани само на основу уговора о раду на одређено и неодређено време." се мења тако да
гласи:
" Сви запослени радници, ангажовани у радно време (радним данима од 06-22 сата) и ван
радног времена (радним даном од 22-06 сати, као и викендом и празником од 00-24 сата)
биће ангажовани на основу уговора о раду на одређено и неодређено време, или радно
ангажовани по другом основу (уговор о делу, уговор о привременим и повременим
пословима), у складу са одредбама Закона о раду."
6. На страници 9. Конкурсне документације, поднаслов Захтеви у погледу појединачних
извршилаца који ће вршити послове обезбеђења код Наручиоца, прва тачка испод:
"Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказе за потребан број извршилаца (105)
запослених на неодређено и одређено време, ангажованих пре објављивања Позива за
подношење понуда, распоређених на пословима службеника физичког обезбеђења, од којих
најмање 34 мора имати положен стручни испит из области заштите од пожара – М обрасце,
копију Решења којим се издаје лиценца за вршење специјалистичких послова службеника
обезбеђења или копију Уверења о положеном стручном испиту за вршење послова приватног
обезбеђења, издатих од МУП-а (за свих 105 извршиoца) и копију Уверења о положеном
стручном испиту из области Заштите од пожара (за 34 извршиоца)." се мења тако да гласи:
"Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказе за потребан број извршилаца (105)
запослених на неодређено и 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
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физичког обезбеђења, од којих најмање 34 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 34 извршиоца)."
7. На страници 9. Конкурсне документације, тачка 2, други ред, брише се следећи
текст:"односно уверењима о положеном стручном испиту за вршење послова приватног
обезбеђења".
8. На страници 11. Конкурсне документације, тачка 4), подтачка 2, брише се следећи текст:
"или да су у поступку добијања лиценце за обављање послова приватног обезбеђења;"
9. На страници 12. Конкурсне документације:
следећи текст се брише:
"Изабрани понуђач је обавезан да уради:
1. Процену ризика система техничке заштите
2. Планирање система техничке заштите
3. Пројектовање система техничке заштите
на објектима на којима постоје системи техничке заштите у року од 15 календарских дана од
дана потписивања уговора."
и замењује следећим текстом:
"Изабрани Понуђач треба да уради процену стања система техничке заштите и уреди
његову техничку и пројектну документацију, у складу са одредбама Правилника о начину
вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава ("Службени
гласник Републике Србије", број 19/2015 и 71/2017) и обимом и категоријом услуга коју
Понуђач пружа".
10. На страници 12. Конкурсне документације, брише се подтачка 5) "5) Да је понуђач усвојио
Акт о процени ризика;" тако да подтачка 6) постаје подтачка 5).
11. На страници 15. Конкурсне документације, у првој тачки, брише се следећи текст:
"или да су у поступку добијања лиценце за обављање послова приватног обезбеђења."
На страници 15. Конкурсне документације, у другој тачки, брише се следећи текст:
"или копија Уверења о положеном стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења,
издатих од МУП-а".
На страници 15. Конкурсне документације, у четвртој тачки, трећа цртица, брише се следећи
текст:
"или копија Уверења о положеном стручном испиту за вршење послова приватног обезбеђења,
издатих од МУП-а".
12. На страници 15. Конкурсне документације, брише се тачка 6):
"Да је понуђач усвојио Акт о процени ризика. Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена
изјава овлашћеног лица понуђача којом се констатује да је понуђач усвојио Акт о процени
ризика (Образац бр. 14)".
13. На страници 47. Конкурсне документације, брише се Образац број 14 – XVI Изјава о
усвојеном акту о процени ризика.

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.
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