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На основу члана 63. став 1., 2. и 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем в.
д. директора Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица број 510-01/18-5
од 17.10.2018. године
припремила је
ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ услуга - Услуге физичко техничког обезбеђења
Спомен гробља у Сремској Митровици
-Јавна набавка мале вредностиЈНМВ број 1.2.2/2018
Број Конкурсне докуметације 510-01/18-7 од 17.10.2018. године
Дана 23.10.2018. године на е-маил адресу Наручиоца, потенцијални понуђачи тражили су
од Наручиоца додатно појашњење и указали Наручиоцу на учињене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији у законском року (најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде) у делу тражених додатних услова у конкурсној
документацији дефинисаним у тачки 4.2. (4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈНМВ (члан 76. Закона) И ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА).
-Пословни капацитет
Понуђач мора да испуњава следеће додатне услове:
а) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите
издату од стране Министарства унутрашњих послова.
б) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем
система техничке заштите издату од стране Министарства унутрашњих послова.
в) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања
система техничке заштите и обуке корисника издату од стране Министарства унутрашњих
послова.

Комисија за јавну набаку у складу са ставом 5. члана 63. ЗЈН врши измену конкурсне
документације како и следи
У конкурсној документацији од 17.10.2018. године на страни 8
стоји
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ.76 ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 4.1.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ (члан 75. Закона)
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 (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона); ДОКАЗ: за правно лице-извод из регистра Агенције за привредне регистре или
извод из регистра надлежног Привредног суда; за предузетника- извод из регистра Агенције за
привредне регистре.
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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); ДОКАЗ: за правно лице-извод из казнене евиденције; (1) законски
заступник-уверење надлежне полицијске управе МУП-а; (2)правно лице-уверење надлежног суда;
доказ за предузетника-извод из казнене евиденције- уверење надлежне полицијске управе МУП-а;
а) Казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица
за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично
дело преваре: (Основни суд –кривична дела предвиђена казна ≤10 година; Виши суд ≥10 година –
доказ- уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лицане старије од два месеца пре отварања понуда);
б) кривична дела организованог криминала надлежан увек – Виши суд у Београду- уверење
Вишег суда у Београду- не старије од два месеца пре отварања понуда);
3) брисана је (Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“,бр.
68/2015)
4) 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. 4)
Закона); ДОКАЗ: за правно лице- уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
(порези и доприноси) и уверење локалне самоуправе (изворни локални јавни приходи)- не старије
од два месеца пре отварања понуда; доказ за предузетника – уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде (порези и доприноси) и уверење локалне самоуправе
(изворни локални јавни приходи)- не старије од два месеца пре отварања понуда;
-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 и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона). ДОКАЗ: Попуњен Образац 5.
5) Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет ове јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописомЗакон о приватном обезбеђењу члан 9. став 1. тачка 2) и члан 11. став 1. тачка 2. алинеја 2.
(''Службени гласник РС'' број 104/13 и 42/15).
ДОКАЗ:
а) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и
имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима
окупљања грађана издату од стране Министарства унутрашњих послова.
б) Ангажована лица морају поседовати лиценцу за вршење основних послова службеника
обезбеђења без оружја издату од стране Министарства унутрашњих послова.
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ (члан 76. Закона) И
ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА
-Пословни капацитет
Понуђач мора да испуњава следеће додатне услове:
а) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова планирања система техничке заштите
издату од стране Министарства унутрашњих послова.

Измена и допуна конкурсне документације

3

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 10
Ред. бр. ЈН МВ 1.2.2/2018
б) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем
система техничке заштите издату од стране Министарства унутрашњих послова.
в) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања
система техничке заштите и обуке корисника издату од стране Министарства унутрашњих
послова.
г) да поседује Полису од професионалне и опште одговорности са износом лимита покрића по
једном штетном догађају не мање од 1.000.000,00 динара.
4.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДДОБАВЉАЧ И ДОКАЗ У СКЛАДУ СА чл. 80.
Закона
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 и услов из члана 75. став
1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
4.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
И ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА чланом 81. Закона
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
4.5. ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 6 изјаве понуђача), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем:
Пословни капацитет:
-да би понуђач могао учествовати у предметној јавној набавци мора да поседује одговарајуће
лиценце, наведене у делу 4.2. конкурсне документације и то а), б) и в).
Доказ: -достављање фотокопија лиценци издатих од стране Министарства унутрашњих послова
-да би понуђач могао учествовати у предметној јавној набавци неопходно је да за време
обезбеђења имовине и лица поседује Полису осигурања имовине и имовинских интереса, од
професионалне и опште одговорности са износом лимита покрића по једном штетно догађају не
мањим од 1.000.000,00 динара. Доказ:-фотокопија Полисе осигурања;
Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 5). Изјава мора
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености обавезних услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1 до 4 ЗЈН, сходно чл. 78.
ЗЈН-а.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет-страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.

ТРЕБА ДА СТОЈИ:
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ.76 ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 4.1.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ (члан 75. Закона)
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 (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона); ДОКАЗ: за правно лице-извод из регистра Агенције за привредне регистре или
извод из регистра надлежног Привредног суда; за предузетника- извод из регистра Агенције за
привредне регистре.
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); ДОКАЗ: за правно лице-извод из казнене евиденције; (1) законски
заступник-уверење надлежне полицијске управе МУП-а; (2)правно лице-уверење надлежног суда;
доказ за предузетника-извод из казнене евиденције- уверење надлежне полицијске управе МУП-а;
а) Казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица
за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, кривично
дело преваре: (Основни суд –кривична дела предвиђена казна ≤10 година; Виши суд ≥10 година –
доказ- уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лицане старије од два месеца пре отварања понуда);
б) кривична дела организованог криминала надлежан увек – Виши суд у Београду- уверење
Вишег суда у Београду- не старије од два месеца пре отварања понуда);
3) брисана је (Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“,бр.
68/2015)
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4) 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. 4)
Закона); ДОКАЗ: за правно лице- уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
(порези и доприноси) и уверење локалне самоуправе (изворни локални јавни приходи)- не старије
од два месеца пре отварања понуда; доказ за предузетника – уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде (порези и доприноси) и уверење локалне самоуправе
(изворни локални јавни приходи)- не старије од два месеца пре отварања понуда;
-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 и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона). ДОКАЗ: Попуњен Образац 5.
5) Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет ове јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописомЗакон о приватном обезбеђењу члан 9. став 1. тачка 2) и члан 11. став 1. тачка 2. алинеја 2.
(''Службени гласник РС'' број 104/13 и 42/15).
ДОКАЗ:
а) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и
имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима
окупљања грађана издату од стране Министарства унутрашњих послова.
б) Ангажована лица морају поседовати лиценцу за вршење основних послова службеника
обезбеђења без оружја издату од стране Министарства унутрашњих послова.
4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ (члан 76. Закона) И
ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА
-Пословни капацитет
Понуђач мора да испуњава следеће додатне услове:
а) да поседује Полису од професионалне и опште одговорности са износом лимита покрића по
једном штетном догађају не мање од 1.000.000,00 динара.
4.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДДОБАВЉАЧ И ДОКАЗ У СКЛАДУ СА чл. 80.
Закона
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 и услов из члана 75. став
1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
4.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
И ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА чланом 81. Закона
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
4.5. ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
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Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77.
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 6 изјаве понуђача), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем:
Пословни капацитет:
-да би понуђач могао учествовати у предметној јавној набавци мора да поседује Полису од

професионалне и опште одговорности са износом лимита покрића по једном
штетном догађају не мање од 1.000.000,00 динара
Доказ: -да поседује Полису осигурања имовине и имовинских интереса, од професионалне и
опште одговорности са износом лимита покрића по једном штетно догађају не мањим од
1.000.000,00 динара. Доказ:-фотокопија Полисе осигурања;
Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 5). Изјава мора
да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз
понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености обавезних услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1 до 4 ЗЈН, сходно чл. 78.
ЗЈН-а.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет-страницу на којој су подаци који су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и допунама.
Измене и допусне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки.
Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о информацији о
исправци текста конкурсне документације.
Евентуалне информације можете добити на телефон: 022/ 621-568, Председник
Комисије Љиљана Богић, службеник за јавне набавке.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Доставити:
1. Портал јавних набавки
2. Сајт Завода
3. Документацији Завода.
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