
  
 

Јавно  предузеће  Спортски центар  „Олимп - Звездара“            

ПИБ:100006656       Матични број:07019564         шифра делатности : 9311       Рачун : 160-259925-84 - Банка Интесe 

 

 
Јавно  предузеће  Спортски  центар 

                 „Олимп – Звездара“ 

 Улица  Вјекослава  Ковача  број 11  

11160 Београд , ПАК 144204, Србија 

Централа:            +381  (0)11 2412 - 353 

Факс:                     +381  (0)11 2418 - 532 

Директор:            +381   (0)11 2411 - 839  

www.scolimp.rs 

 

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА У СКЛАДУ СА 
ЧЛАНОМ 63.ЗЈН 

  
НАРУЧИЛАЦ: Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ Улица Вјекослава Ковача број 11 11160 
Београд , ПАК 144204, Србија (у даљем тексту: Наручилац), 
  
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.scolimp.rs  
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно предузеће. 
 
 ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности, бр. ЈН: 1/2017. 
 
 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ  
 
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац приступа допунама конкурсне документације у 
делу обавезних  услова у складу са чланом 75. ставом 5:  
-да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је предмет јавне набавке,ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. 
У поступку јавне набавке мале вредности за услуге физичко-техничког обезбеђења за овај доказ се прилаже 
Важећа Лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине , издате од стране 
Министарства сагласно одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ број 104/13 и 
42/15),која је обавезна за правна лица ,предузетнике који обављају делатност вршења послова физичко –
техничке заштите, од 01.01.2017.године. 
-  Такође, Наручилац врши допуну услова код кадровског капацитета .Наручилац је у додатном услову за 
кадровски капацитет захтевао да  понуђач/члан заједничке понуде има најмање 5 извршилаца са Лиценцом за 
вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и положеним стручним испитом из области против 
пожарне заштите (ППЗ), запослених у сталном радном односу у периоду у претходна два месеца  која претходе 
месецу објаве конкурсне документације и позива за достављање понуда,  
Те да у доказима за иста лица приложи   извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе (извод из 
електронске базе података пореске управе Србије (ЕБП-ПУРС), за период у претходних два месеца које 
претходе месецу подношења понуда , за иста лица фотокопије 5 М-А образаца , фотокопије уговора о раду, 
фотокопија Лиценце за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине, као и копија уверења о 
положеном стручном испиту из области заштите од пожара за свако лице наведено у обрасцу 2.  
Наручилац у допунама Конкурсне докуемнтације напомиње да признаје и потврду и уверење надлежног 
органа, да је наведено запослено лице започело похађање обуке за добијање Лиценце за вршење 
послова физичко-техничке заштите лица и имовине, односно да је наведена обука за исто лице у току. 
У складу са чланом 63. ставом 4 ЗЈН Наручилац продужава рок за доставу до 23.01.2017. до 13,00 часова и 
отварање понуда које ће се обавити јавно, последњег дана рока за доставу понуда тј у понедељак 23.01.2017. 
године, на адреси наручиоца- сала у приземљу и то у 13:15 часова. 
 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

http://www.scolimp.rs/

