
 

 

 

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

Републике Србије“, број 124/12,14/15), 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: 28/15, врши следећу измену 

Конкурсне документације: 

 

 

 

 

 

1. Обзиром на питањe којe je стиглo 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 финансијског капацитета. 
 

 

 

 У складу са тим, у прилогу се налази нова страна 8/33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
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        ДОКАЗ:  
 Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу 

XII ). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

   
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

 1) Доказ о располагању финансијским капацитетом:   
 Финансијски извештај за претходне три године (2012. ,2013. и 2014. 

година)  
 

            2) Доказ о располагању пословним капацитетом: 

 

 Образац 7 – Списак пружених услуга 

 Образац 7а – Потврда правних субјеката са којима су закључени уговори, као 

доказ да су услуге извршене у свему у складу са уговорима наведеним у 

Обрасцу 7 – Списак пружених услуга. 

3) Доказ о располагању кадровским капацитетом: 

 изјава дата на меморандуму, оверене печатом понуђача и потписане од 
стране одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, 
кривичном и моралном одговорношћу гарантује да има у радном односу на 
неодређено време или на одређене време има минимум 16 запослених 
односно радно ангажованих по другим основама који ће у уговореном року 
пружати услугу физичко техничког обезбеђења. 

 Фотокопије уговора о раду са запосленим лицима, односно радно 

ангажованим по другим основама,  одговарајући образац фонда ПИО из 

кога се види број запослених на неодређено/oдређено време.  

 
     4) Доказ о располагању техничким капацитетом: 
 изјава дата на меморандуму, оверене печатом понуђача и потписане од 

стране одговорног лица понуђача, којом под пуном материјалном, кривичном и 
моралном одговорношћу гарантује да располаже сопственим оперативни 
центром са радним временом од 00 сати до 24 сата из којег се врши 
координација са запосленим извршиоцима услуга код наручиоца и опремом 
која је неопходна за извршење услуга које су предмет јавне набавке (раднио 
станице, униформе, идентификационе ознаке). 

 
5)Доказ о поседовању сертификата :  

 Фотокопије сертификата; 
 Потребно је да сертификати буду издати од стране сертификационих кућа које 

су акредитовано код АТС-а (Акредитационо тело Србије). 
 

6) Доказ о поседовању полисе осигурања: 
 Фотокопија полисе осигурања. 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих  
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