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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац           
Kомисија за јавну набавку                                
Број: IV-404-87/6 
Дана: 11.06.2015. године 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15) 
Комисија за јавну набавку мале вредности добара – Успостављање видео надзора на 
раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, јавна набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015 врши  
  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

1. У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности добара – 
Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, јавна 
набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015, на страни 26. у оквиру поглавља IV – Услови за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова, мења се додатни услов под тачком б) у оквиру пословног 
капацитета: 

 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом,  

•  за партију 1. – да је понуђач у последње три године (2012., 2013. и 2014. 
година)  извршио испоруку и инсталацију опреме за видео надзор у 
минималном годишњем износу од 950.000,00 динара без ПДВ-а,  

•  за партију 2. – да је понуђач и последње три године (2012., 2013. и 2014. 
година)  извршио испоруку и инсталацију опреме за видео надзор у 
минималном годишњем износу од 750.000,00 динара без ПДВ-а, 

•  за партију 1. – да понуђач поседује важећи сертификат ISO 27001:2005 
(системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем 
управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног 
центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео 
обезбеђење), 

•  за партију 2. – да понуђач поседује важећи сертификат ISO 27001:2005 
(системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем 
управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног 
центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео 
обезбеђење), 

•  за партију 1. – да понуђач у поседује важећи сертификат SRPS A.L.002:2008 
о контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, 
техничка заштита, видео обезбеђење), 

•  за партију 2. – да понуђач у поседује важећи сертификат SRPS A.L.002:2008 
о контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, 
техничка заштита, видео обезбеђење), 

•  за партију 1. – да понуђач има усвојен Акт о процени ризика и 
•  за партију 2. – да понуђач има усвојен Акт о процени ризика. 
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Исти сада гласи: 
 

б) да располаже неопходним пословним капацитетом,  
•  за партију 1. – да је понуђач у последње три године (2012., 2013. и 2014. 

година)  извршио испоруку и инсталацију опреме за видео надзор у 
минималном годишњем износу од 950.000,00 динара без ПДВ-а,  

•  за партију 2. – да је понуђач и последње три године (2012., 2013. и 2014. 
година)  извршио испоруку и инсталацију опреме за видео надзор у 
минималном годишњем износу од 750.000,00 динара без ПДВ-а, 

•  за партију 1. – да понуђач поседује важећи сертификат ISO 27001:2005 
(системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем 
управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног 
центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео 
обезбеђење), 

•  за партију 2. – да понуђач поседује важећи сертификат ISO 27001:2005 
(системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем 
управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног 
центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео 
обезбеђење), 

•  за партију 1. – да понуђач у поседује важећи сертификат SRPS A.L.002:2008 
о контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, 
техничка заштита, видео обезбеђење), 

•  за партију 2. – да понуђач у поседује важећи сертификат SRPS A.L.002:2008 
о контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, 
техничка заштита, видео обезбеђење), 

•  за партију 2. – да је понуђач у тренутку расписивања набавке овлашћени 
инсталатер добара која су предмет јавне набавке, 

•  за партију 1. – да понуђач има усвојен Акт о процени ризика и 
•  за партију 2. – да понуђач има усвојен Акт о процени ризика. 

 
 
2. У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности добара – 
Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, јавна 
набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015, на страни 26. у оквиру поглавља IV – Услови за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова, мења се додатни услов под тачком в) у оквиру кадровског 
капацитета: 

 
в)  да располаже неопходним кадровским капацитетом, односи се на број и 
структуру стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне 
набавке, и то:  

•  за партију 1. – да понуђач у тренутку расписивања јавне набавке има 
минимум 8 запослених лица у радном односу (на одређено или неодређено 
време), који ће бити одговорни за реализацију предметне набавке и 

•  за партију 2. – да понуђач у тренутку расписивања јавне набавке има 
минимум 4 запослених лица у радном односу (на одређено или неодређено 
време), који ће бити одговорни за реализацију предметне набавке. 
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Исти сада гласи: 
 

в)  да располаже неопходним кадровским капацитетом, односи се на број и 
структуру стручних лица која ће бити ангажована на реализацији предметне јавне 
набавке, и то:  

•  за партију 1. – да понуђач у тренутку расписивања јавне набавке има 
минимум 8 запослених лица у радном односу (на одређено или неодређено 
време), који ће бити одговорни за реализацију предметне набавке и 

•  за партију 2. – да понуђач у тренутку расписивања јавне набавке има 
минимум 4 запослених лица у радном односу (на одређено или неодређено 
време), са положеним испитом за инсталера камера које су предмет набавке. 

 
 

3. У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности добара – 
Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, јавна 
набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015, на страни 29. у оквиру поглавља IV – Услови за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова, мења се упутство како се доказује испуњеност додатног 
услова под тачком б) у оквиру пословног капацитета: 

 
б) да располаже неопходним пословним капацитетом   

•  за обе партије – доказује се референц листом која је валидна само у случају да 
су за испоручена добра достављене копије уговора или рачуна (фактура) издатих 
купцима/инвеститорима, као и потврдама ранијих корисника о поштовању 
уговорних обавеза (оверене и потписане од стране одговорног лица). Образац 
референц листе и потврда наручиоца о поштовању уговорених обавеза саставни 
су део конкурсне документације, 

•  за обе партије – доказује се копијом важећег сертификата ISO 27001:2005 
(системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем 
управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног 
центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео 
обезбеђење), 

•  за обе партије – доказује се копијом важећег сетрификата SRPS A.L.002:2008 о 
контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, техничка 
заштита, видео обезбеђење), 

•  за обе партије – доказује се копијом потврде издате од фирме која је урадила 
Акта о процени ризика. 

 
 
Исти сада гласи: 
 

б) да располаже неопходним пословним капацитетом   
•  за обе партије – доказује се референц листом која је валидна само у случају да 

су за испоручена добра достављене копије уговора или рачуна (фактура) издатих 
купцима/инвеститорима, као и потврдама ранијих корисника о поштовању 
уговорних обавеза (оверене и потписане од стране одговорног лица). Образац 
референц листе и потврда наручиоца о поштовању уговорених обавеза саставни 
су део конкурсне документације, 

•  за обе партије – доказује се копијом важећег сертификата ISO 27001:2005 
(системи менаџмента безбедношћу информација) и ISO 9001:2008 (систем 
управљања квалитетом из области контролисања – менаџмент из контролног 
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центра, извођење сиситема ит мреже, безбедносно технички системи-видео 
обезбеђење), 

•  за обе партије – доказује се копијом важећег сетрификата SRPS A.L.002:2008 о 
контролисању услуга приватног обезбеђења (област контролисања, техничка 
заштита, видео обезбеђење), 

•  за партију 2. – доказује се копијом сертификата за инсталера понуђене опреме 
издатог од стране произвођача понуђене опреме која је предмет набавке, 

•  за обе партије – доказује се копијом потврде издате од фирме која је урадила 
Акта о процени ризика. 

 
 

4. У делу конкурсне документације, за јавну набавку мале вредности добара – 
Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, јавна 
набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015, на страни 29. у оквиру поглавља IV – Услови за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова, мења се упутство како се доказује испуњеност додатног 
услова под тачком в) у оквиру кадровског капацитета: 

 
в) да располаже неопходним кадровским капацитетом  

•  за партију 1. – доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за 
инсталацију опреме, минимум 8 лица. Уз списак се обавезно достављају копије 
радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по 
којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, 
уговора о привременим и повременим пословима и сл. 

•  за партију 2. – доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за 
инсталацију опреме, минимум 4 лица. Уз списак се обавезно достављају копије 
радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по 
којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, 
уговора о привременим и повременим пословима и сл.  

 
 
Исти сада гласи: 
 

в) да располаже неопходним кадровским капацитетом  
•  за партију 1. – доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за 

инсталацију опреме, минимум 8 лица. Уз списак се обавезно достављају копије 
радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по 
којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, 
уговора о привременим и повременим пословима и сл. 

•  за партију 2. – доказује се достављањем списка кадрова који ће бити задужен за 
инсталацију опреме, минимум 4 лица. Уз списак се обавезно достављају копије 
радних књижица и М образаца за запослена лица, односно копије уговора по 
којем је лице ангажовано, уколико је лице ангажовано по основу уговора о делу, 
уговора о привременим и повременим пословима и сл. Такође, потребно је 
доставити и копије сертификата за инсталацију камера, издате од стране 
произвођача опреме која је предмет набавке, на име лица која ће вршити 
инсталацију исте. 

 
 

5. У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге вредности добара – 
Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу, јавна 
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набавка бр. ЈН I-1.1.4/2015, на страни 37. у оквиру поглавља V – Упутство 
понуђачима како да сачине понуду, мења се део у оквиру тачке 2.:  

 
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.06.2015. 
године, до 14:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 18.06.2015. године у 15:15 
часова у просторијама наручиоца.“ 
 
Исти сада гласи:  
 
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране  наручиоца до 22.06.2015. 
године, до 14:00 часова. Јавно отварање понуда извршиће се 22.06.2015. године у 15:15 
часова у просторијама наручиоца.“ 
 

 
  

 


