
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО   

ГРАДСКА УПРАВА 

Број: 404-68-2/19-VII 

Дана: 08.10.2019. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА. 

Број јавне набавке: ЈН 404-68/19-VII. 

Предмет јавне набавке: Набавка добара, набавке и уградње опреме за реализацију пројекта 

„Успостављање система видео надзора за кажњевање саобраћајних прекршаја у граду 

Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева. 

Врста поступка: Отворени поступак јавне набавке. 

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 11.09.2019. године. 

 

1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

Комисија за јавну набавку је у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-68/19-VII набавка 

добара, набавка и уградње опреме за реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора за 

кажњевање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“, за потребе наручиоца Градске управе града 

Краљева, утврдила у објављеној Конкурсној документацији одређене непрецизности у делу датог 

Прилога 4.-„Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова“, на страни 18. Конкурсне документације „Додатни услови из члана 

76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке“, под редним 

бројем 1. „Неопходни пословни капацитет“ и донела Одлуку да се ради обезбеђивања што веће 

конкуренције међу понуђачима и прецизирања Конкурсне документације у овом делу траженог 

додатног услова - неопходног пословног капацитета измени Конкурсна документација и страна „18“ 

Конкурсне документације замени новом страном означеном као страна „18А“, а све остало остаје исто. 
 

2) Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица - потенцијалне понуђаче да се 

сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15) рок за подношење понуда ПРОДУЖАВА за још 3 (три) дана, тако да је крајњи рок за 

подношење понуда 14.10.2019. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана 14.10.2019. 

године у 12
00 

часова на истом месту. 

3) Ова Измена и допуна Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације 

отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-68/19-VII објављене на Порталу јавних набавки дана 

11.09.2019. године. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 
 



ЈН 404-68/19-VII отворени поступак набавке и уградње опреме за успостављање система видео надзора 

 

 

III.  Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у 

поступку јавне набавке: 

1) Неопходан пословни капацитет - да је понуђач у претходне 3 (три) године (2016, 2017 и 2018. 

година) испоручио и уградио најмање 1 (један) систем за евидентирање саобраћајних прекршаја и 

најмање 1 (један) систем видео надзора саобраћајница, путних прелаза, мостова и слично. 

Доказ: Понуђач доказује испуњеност овог услова достављањем потписаних и оверених потврда 

наручиоца код кога је испоручио и уградио систем за евидентирање саобраћајних прекршаја и систем 

видео надзора саобраћајница, путних прелаза, мостова и слично (модел потврде – Прилог 14. ове 

Конкурсне документације), Уз потврде референтних наручиоца код којих је испоручио и уградио 

опрему која је предмет набавке, понуђач попуњава, потписује и оверава Референтну листу (Прилог 13. 

ове Конкусне документације). Референтна листа мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног 

лица понуђача. Референтну листу и Потврде по потреби копирати у довољном броју примерака.  

2) Довољни кадровски капацитет – да понуђач има следећа запослена лица на неодређено или 

одређено време или по основу уговора о радном ангажовању-уговора о делу или уговора о 

привременим и повременим пословима или другог уговора о ангажовању: 

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжињера електротехнике са лиценцом 353 

одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система и лиценцом 453 - одговорни извођач 

радова телекомуникационих мрежа и система, 

            -    најмање 2 (два) запослена обучена за рад са понуђеном опремом.          

Доказ: Изјава на меморандуму понуђача о запосленом на неодређено или одређено време, Фотокопије 

лиценци за дипломираног инжењера (за личну лиценцу дипломираног инжењера) са потврдом ИКС о 

њиховој важности, фотокопија одговарајућег М обрасца о пријави ових запослених или ППП ПД 

образац за месец који претходи месецу пре објављивања Позива за подношење понуда, Фотокопије 

уговора о раду (на неодређено или одређено време) или уговора о радном ангажовању (уговор о делу 

или уговор о привременим и повременим пословима или други уговор о ангажовању). 

3) Довољни технички капацитет:  

да понуђач има усагласшени систем пословања са захтевима стандарда, односно да поседује стандарде 
квалитета сертификате и то:  

- ISO 9001:2015 сертификат пословања чиме доказује да је његово пословање усклађено са 
међународно признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог 
нивоа,  

-  ISO 14001:2015 сертификат менаџмента заштите животне средине,   

- ISO 27001:2013 сертификат безбедности информација који се односи на то да доступне информације 
о предмету услуге буду добро заштићене,  

- ISO 45001:2018 раније OHSAS 18001 међународно признат стандард за здравље и безбедност на 
раду.  

Доказ: фотокопија важећих сертификата или потврде о усаглашености система квалитета са захтевима 

наведених стандарда, важеће на дан отварања понуда. 
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