
 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне набавке 

услуга: Услуга физичко-техничког обезбеђења у објектима Института за 

кукуруз „Земун Поље“, редни број набавке: 36/14, врши следећу измену 

Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

1. Обзиром на питања која су стигла од заинтересованих лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што мења: 

- у поглављу IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА део који се односи на испуњење додатних услова за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона у 

погледу сертификата које понуђач поседује. 

 

 

 

 

 У складу са тим, у прилогу се налази нова страна 7/37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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физичка заштита, физичка заштита лица , физичка заштита објеката, 
физичка заштита јавних скупова (издат од Привредне коморе Србије или 
издат од стране Факултета безбедности Универзитета у Београду); 
- потребно је да понуђач поседује полису осигурања од опште и законске 
одговорности у минималном износу од 10.000.000,00 динара по једном 
штетном догађају за неограничен број штетних догађаја. 
 
Понуђач ће уз понуду обавезно доставити и: 
- Изјаву одговорног лица понуђача на меморандуму, заведену, потписану и 
оверену да ће, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, пре 
закључења уговора, доставити наручиоцу за све раднике појединачно, које 
ће ангажовати на пружању услуга у објекатима наручиоца,фотокопије 
следеће документације: 

o уверење надлежног суда да против радника није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница и да се против радника не 
води кривични поступак за кривична дела за које се гони по 
службеној дужности не страрије од 6 месеци од дана 
достављања захтева наручиоца; 

o лекарско уверење о психофизичкој способности за обављање 
послова физичко-техничког обезбеђења не страрије од 6 
месеци од дана достављања захтева наручиоца; 

o уверење надлежног суда да радник није прекршајно кажњаван 
или да се против радника не води прекршајни поступак за 
прекршај јавног реда и мира за који је прописана казна затвора 
или прекршај утврђен одредбама и Закона о јавном реду и 
миру не страрије од 6 месеци од дана достављања захтева 
наручиоца. 

 
1.1 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.  

 
1.2 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.   

 
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове за учешће у   
поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, сви понуђачи из групе 
понуђача испуњавају заједно. 

  
   

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:  
 ДОКАЗ:  

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног Привредног суда; 

  
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона  

ДОКАЗ: 
ПРАВНА ЛИЦА:  

 Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног  
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