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НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) 
Комисија за јавну набавку  мале вредности –Набавка услуга физичко-техничког 
обезбеђења зграде Општине Нови Кнежевац  и портирско-патролни надзор над  
објектима  у насељеним местима Општине Нови Кнежевац: у Новом Кнежевцу- 
Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Гимназија и Средња школа „Доситеј 
Обрадовић“ ; у Српском Крстуру –зграда Месне канцеларије( удаљена 10 км од 
зграде Општине Нови Кнежевац) ЈН број ЈН-I 5/2014 врши  
  
                          ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
    1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге мале вредности- „ 
Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења зграде Општине Нови Кнежевац  и 
портирско-патролни надзор над  објектима  у насељеним местима Општине Нови 
Кнежевац: у Новом Кнежевцу- Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Гимназија и 
Средња школа „Доситеј Обрадовић“ ; у Српском Крстуру –зграда Месне 
канцеларије( удаљена 10 км од зграде Општине Нови Кнежевац) бр. ЈН-I 5/2014   на 
страни 1. поглавље   III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ.   
Мења се и гласи: 
 
Пружалац услуга је у обавези да предмет јавне набавке врши са персоналом од 
стручно оспособљених, обучених лица, те снабдевених потребном опремом, 
униформама и службеном легитимацијом непрекидно, у временском интервалу од 
22 часа до 07 часова сваког дана, а државном празником и викендом од 0 до 24 
часа. Услуга се обавља са 2 (два), по потреби и више радника физичког обезбеђења, 
с тим да се обилазак  објеката врши на свака 2 сата. 
 Понуђач треба да располаже са потребним кадровским капацитетом, то јест 
са запосленим радницима за физичко-техничко обезбеђење за вршење делатности 
обезбеђења имовине која је предмет јавне набавке, да испуњава минимални услов 
за вршење делатности обезбеђења и располаже са најмање 4 радника обезбеђења, 
који морају бити опремљени са адекватним униформама и потребном опремом, по 
потреби ватреним оружјем за вршење делатности који је предмет јавне набавке. 

Задатак  понуђача  је да чувањем и надзором осигура грађевинске објекте, 
опрему и другу имовину наручиоца,спречи и открива појаве које могу нанети 



штету имовини која је предмет јавне набавке, онемогући приступ непознатим 
лицима у објекте ,врши превентивну заштиту од пожара(гашење почетног 
пожара,стални превентивни обилазак објекта)и преузима и друге законом 
допуштене мере. 
 
 
    2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге мале вредности- „ 
Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења зграде Општине Нови Кнежевац  и 
портирско-патролни надзор над  објектима  у насељеним местима Општине Нови 
Кнежевац: у Новом Кнежевцу- Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Гимназија и 
Средња школа „Доситеј Обрадовић“ ; у Српском Крстуру –зграда Месне 
канцеларије( удаљена 10 км од зграде Општине Нови Кнежевац) бр. ЈН-I 5/2014   на 
страни 19. табела: 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ за рад и рад 
патролне службе по изласку 

 

ПДВ  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ за рад и 
радпатролне службе по изласку 

 

 
Брише се. 


