
 

 
Број: ЈНВВ-02-9/2020 

Датум: 04. 05. 2020. године  

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, а по Захтеву за појашњење конкурсне 

документације, заинтересованог понуђача бр. 4911 од 30.  04. 2020. године,  Наручилац ЈП за 

комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, у поступку јавне набавке – Физичко-

техничка заштита  бр. ЈНВВ-02-9/2020, врши следећу 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Наручилац у поступку јавне набавке – Физичко-техничка заштита бр. ЈНВВ-02-

9/2020, врши појашњење и измену Конкурсе документације, како следи:  

 

1. ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

Финансијског капацитета понуђача гласи: 

- понуђач мора да располаже неопходним финансијским  капацтетом:укупни 

пословни приход за последње три године (2016, 2017. и 2018) у минималном износу од 

најмање 28.000.000,00 динара. 

 Наручилац даје следеће појашњење:  

 Рок за предају коначних финансијских извештаја за 2019. годину је 30. 06. 2020. 

године,  како тај рок још увек траје, због тога се и траже финансијски извештаји за 2016, 2017 

и 2018. годину. 

 

 Наручилац даје појашњење сертифиакта SRPS ISO/ТС16595 и SRPS ISO 22320 

како следи: 

Standard SRPS CEN/TS 16595:2015 је техничка спецификација за процену рањивости, 

свест и управљање ризиком и пружа заједнички референтни оквир и препоручује 

методологије за процењивање рањивости грађана и све имовине на „све опасности“, тј. 

природне, случајне или наменске, као на излагање опасним материјама.  Намењена је било 

којој организацији како у приватном сектору, тако и државним властима. 

С обзиром да је развијена од стране Комисије А292 – Безбедност и отпорност, која је 

објавила и стандарде:  SRPS A.L2.003:2017 Безбедност и отпорност друштва — Процена 

ризика, SRPS A.L2.002:2015, Друштвена безбедност — Услуге приватног обезбеђења — 

Захтеви и упутство за оцењивање усаглашености, SRPS ISO 22320:2014 Друштвена 

безбедност — Менаџмент ванредним ситуацијама — Захтеви за одговор на инцидент, 

стандарде серије SRPS CEN/TR 14383 - Превенција криминала, као и друге стандарде који се 

тичу превенције ризика, заштите људи и имовине, друштвене безбедности и приватног 

обезбеђења, сматрамо да је овај стандард (СРПС ЦЕН/ТС 16595:2015 Оцена рањивости и 

заштита људи изложених ризику) битна компонента која осигурава адекватну процену 

рањивости, па самим тим и адекватан одговор запослених у обезбеђењу. 

По питању стандарда, SRPS ISO 22320:2014 Друштвена безбедност — Менаџмент 

ванредним ситуацијама — Захтеви за одговор на инцидент, сматрамо да је он нужан јер је 

инцидент унутрашња или спољна околност или догађај којим се угрожава или нарушава 

безбедност, па је стога адекватан одговор на инцидент императив очувања безбедности.  

Како је наведено на страници Института за стандардизацију Србије, а представља и 

подручје примене и премет деловања стандарда, овај стандард утврђује минималне захтеве за 

ефективни одговор на инцидент и обезбеђује основе за руковођење, оперативне 



информације, координацију и кооперацију унутар организације надлежне за одговор на 

инцидент. Он укључује организационе структуре и процедуре за руковођење, подршку 

одлучивању, следљивост, менаџмент информацијама и интероперативност. Он успоставља 

захтеве за оперативне информације за одговор на инцидент који утврђују процесе, системе 

рада, прикупљање информација и менаџмент ради стварања правовремене, релевантне и 

прецизне информације. Он подржава процес руковођења и координације и кооперације, 

унутар организације и екстерно, са другим укљученим странама, и специфицира захтеве за 

координацију и кооперацију између организација.  

Без наведених процеса и контрола, немогуће је очувати безбедност, како људи, тако и 

имовине 

              2. ИЗЕМНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

 - на страни 4. Конкурсне документације мењају се докази за испуњеност 

кадровски капацитет тако да сад гласи:  

 Доказ: Понуђач је дужан да као доказ кадровског капацитета за све запослена или на 

други начин ангажована лица (укупно 28), достави М образац и уговоре од раду или другом 

облику радног ангажовања, а за најмање 20 запослених и службене легитимације издати од 

стране МУП-а.  

 У наставку остају задати услови конкурсне документације за остале структуре 

запослених код Понуђача, с тим што 5 лица треба да доставе и Лиценцу за вршење 

специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружјем од Министарства унутрашњих 

послова. 

 - на страни 5. Конкурсне документације  

 -на страни 5. Конкурсне документације,  у алинеји 3, 4 и 5 техничког капацитета 

бришу се речи „на територији града Кикинда“ и додају речи „на територији Републике 

Србије:“ Наручилац захтева од Понуђача да поседује радио фреквенцију на територији 

обилазака патрола, јер предмет обилазака (конкретно, бунари) није покривен мобилним 

мрежама) 

 - на страни 6. Конкурсне документације, брише се Додатни захтев, у целости,ж 

 - на страни 22. Конкурсне документације брише се Потврда о обиласку објеката  

и терена, у целости, 

 на страни 28. Конкурсне документације, у Спецификацији услуга, под редним 

бројем 4 и 5 табеле, на крају назива услуга у загради додаје се: „са по једним службеним 

псом“. 

 

 на страни 5 мењају се ДОКАЗИ за испуњеност техничког капацитета на следећи 

начин:  

- алинија 2 мења се и гласи:  

- за алко тест, - Пописна листа закључно са 31. 12. 2019. године са маркираним 

траженим апаратом, Уверење о оверавању мерила и важећи контролни лист, издати од 

Дирекције за мере и драгоцене метале или друге акедитоване  сертификационе 

куће. 

- алинеја 5, се мења и гласи: за радио везу и за фиксну радио станицу, - Дозвола за 

коришћење радио фреквенције и Дозвола за коришћење радио  фреквенција  за радио 

станицу на територији  вршења обезбеђења са патролним тимом, од РАТЕЛ-а, 

- у алинеји 6. бришу се рачи “на територији града Кикнда“ и додају речи: на 

територији Републике Србије, 

- на страни 6. Конкурсне документације, у делу који се односи на Полису 

осигурања од одговорности, мења се минимални износ суме осигурања тако да 

сад гласи: 1.300.000€. 

 

 



 

У осталом делу конкурсна документација  остаје непромењена. 

 

 

Позивамо потенцијалне понуђаче да уваже горе наведену ИЗМЕНУ Конкурсне 

документације и у складу са тим доставе своје понуде. 

 

Наручилац, због измене конкурсне документације,  продужава рок за подношење 

понуда и нови рок је 13. 05. 2020. године до 12.00 сати. 

 

 

 за Комисију за јавне набавке 

                Шибул Марица дипл. правник 

 

 

 
Напомена: Овај документ на меморандуму наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

  


