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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1  

 

 

 

Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 

16.11.2018.године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуге – одржавање 

система за видео надзор,  ЈНМВ 35/2018, у оквиру кога је поставило следећe 

питање: 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или 

појашњења:  

Питање: 

 

 

 

 



 

 

 

Одговор на питање: 

 

Обавезне услове мора да испуни сваки од понуђача из заједничке понуде 

(услови из тачке 4.3.1. конкурсне документације) 

Додатне услове испуњавају заједно учесници у заједничкој понуди (услови из 

тачке 4.3.2.), како је и написано у тексту конкурсне документације на страни 11/67,: 

 

4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у 

складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

Број 

4.3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре 

3 / 

4 

да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији 

5 / 

6 

да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде 

4.3.2.ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 
финансијски капацитет 

/ 

2 

пословни капацитет 

- Да поседује минимум 1 (једну) референцу за одржавање система за видео 

надзор који је базиран на Axis IP камерама и Netavis софтверу, а које је 

реализовао у претходне три године (2015, 2016, 2017), 

- да поседује важећи документ/сертификат издат од стране независног 

ауторизованог сертификационог тела, којим се потврђује да је Понуђач 

сертификован за међународне стандарде ISO 9001 (садржи захтеве за 

систем управљања квалитетом у пословној организацији) и ISO 27001 

(управља безбедношћу информација у пословној организацији). 

- да поседује решење МУП РС, Дирекције полиције, Управе полиције по 

којем се издаје лиценца за вршења послове монтаже, пуштање у рад и 

одржавања система техничке заштите и обуке корисника 

3 

технички капацитет 

/ 

 



4 

кадровски капацитет 

- Да има минимум 2 (два) запосленa или радно ангажована инжењера од тога  

минимално 1 (један) инжењер мора имати положен експертски сертификат за 

Axis камере 

- Да има има најмање 2 (два) запослена или радно ангажована сервисера 

оспособљена за рад на висинама 

 

Напомена: Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама 

(услови под редним бројем 1, 2, 4 и 6 дела 4.3.1. Конкурсне документације). 

Додатне услове испуњавају заједно. 

 

 

Додатне информације или појашњења чине саставни део Конкурсне 

документације.  

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

