
Агенције за привредне регистре, под условом да неаведе адресу интернет странице на којој је 
тражени документ јавно доступан. 
 **Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан 
да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) 
до 3), с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, 
под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан. 
 ***Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 
1. тачка 4.), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне 
набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан 
услов из члана 75. став 1. тачка 4.), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача 
којем је поверио извршење тог дела набавке. 
 ****Услов из члана 75. став 1. тачка 4.), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у у примереном року. 
 На основу члана 79. став 10., ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из 
члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. чини саставни део ове Конкурсне документације. 
 Понуђач је дужан да без одлагања обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан 
начин. 
 
Додатни услови: 
 

Понуђач мора испунити и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са 
чланом 76. Закона о јавним набвкама и то: 
 

1. Да располаже захтеваним техничким капацитетом.  
  - Минимум 5 возила 
  - Минимум 15 мотоцикала/бицикл са мотором за које се подносе тражени докази. 
  - Средства и опрема: 

1. Дигитални фотоапарат са опремом - 35 koм. 
2. Двоглед - 35 koм. 
3. Moбилни телефон - 35 koм. 
4. Умрежени телефонски бројеви – 35 koм 
5.GPS уређај - 35 koм. 
6. Мотоцикл/Бицикле са мотором – 15 ком 
7.Кациге - 35 ком 
8.Батеријске лампе - 35 ком 
9. Радно одело - 35 koм. 
10. Кишна кабаница - 35 koм. 
11. Гумене чизме - 35 koм. 
12. Качкети - 35 koм. 
13. Возила - 5 ком.  

 
 Доказује се: Попуњен Oбразац 5 о располагању техничким капацитетима, потписан и оверен 
од стране одговорног лица Понуђача. Уз образац се достављају и прилози којима се доказује 
располагање техничким капацитетом и то: копија саобраћајне дозволе, уколико су возила у  
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власништву понуђача, или копија саобраћајне дозволе и уговора о закупу, уколико возила нису у 
власништву понуђача. Уколико је издата нова саобраћајна дозвола треба је очитати и одштампати. За 
средства и опрему доставља се оверена инвентарска листа. 
 

НАПОМЕНА: Ове доказе, односно услов, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава 
понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, овај услов испуњаваа понуђач и у делу који му је поверен 
удео у набавци и подизвођач, док у ситуацији подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и 
сви чланови групе понуђача. 

 
 
2.  Да располаже довољним кадровским капацитетом  
 Понуђач пре објављивања јавног позива мора располагати довољним кадровским 
капацитетом,  минимално 35 извршилаца са радним искуством на пословима пољочуварске службе 
(минимум три месеца). У тај број су урачунати и једно одговорно лице које има лиценцу ФТО, 5 лица 
који имају ФТО и положен стручни испит за спровођење мера из заштите од пожара као и 1 лице са 
VII степеном стручне спреме из заштите животне средине (укупно 36 извршилаца).  
 

Доказ: Попуњен Oбразац  6 о располагању потребним кадровским капацитетом, потписан и 
оверен од стране одговорног Понуђача која садржи потписан и оверен списак  извршилаца (име и 
презиме) на пословима обављања пољочуварске службе 

             Услов: потписан и оверен списак 36 извршилаца  предвиђених за реализацију 
предметне јавне набавке (име и презиме), предходно одобрен од стране наручиоца, са доказом о 
пребивалишту у насељу у ком ће бити ангажовани, одговарајуће лиценце, М обрасци за запослена 
лица код понуђача, односно уговор о ангажовању код понуђача за лица ангажована ван радног 
односа у сагласности са Законом о изменама и допунама Закона о раду („Сл. Гласник РС“ 
бр.75/2014).  Из уговора о ангажовању лица ван радног односа мора бити јасно да је оно ангажовано 
за време трајања радова из понуде.   

 
НАПОМЕНА: Ове доказе, односно услов, у случају да понуђач поднесе самостално понуду испуњава 

понуђач, а уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, овај услов испуњаваа понуђач и у делу који му је поверен 
удео у набавци и подизвођач, док у ситуацији подношења заједничке понуде овај услов заједно испуњавају носилац и 
сви чланови групе понуђача. 

 
 

3. Понуђач као доказ организационо – финансијског капацитета доставља доказ да је 
реализовао минимум 1 уговор на пословима који су предмет јавне набавке, који није мањи од 
15.000.000,00 динара, а да је остварио промет  на истоврсним пословима у минималном износу 
од 55.000.000,00 динара без ПДВ-а, за период од три године (за 2013, 2014, и 2015. годину)   
 
 Доказује се: Попуњена Референтна листа - Oбразац 3, (списак 3 референтна уговора) и 
Стручне референце - образац 4, које прате тај списак (фотокопију уговора и потврде Наручиоца за 
сваки наведени уговор - посебан образац). Понуђач који подноси као доказ уговор који не гласи на 
понуђача дужан је да достави и доказ о правном следбенику субјекта наведеном у уговору и 
Референцној листи.   
 

Минималан износ по уговору мора да превазилази предвиђену вредност одређену за јавну 
набавку велике вредности (15.000.000,00 динара без ПДВ-а), а збирне вредности по реализованим 
уговорима уписаним у Референц листу за наведени период мора бити минимум 55.000.000,00 
динара без ПДВ-а. Потврде референтних наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити 
издате и на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи и 
образац из конкурсне документације. Осим Потврда референтних наручилаца потребно је доставити 
и доказнице да су услуге уговорене и реализоване у виду достављања уговора или уговора са 
налогом за рад или понудом. 
 
 *НАПОМЕНА: Водити рачуна о чињеници да је додатни услов за одабир понуђача који су понудили истоветну 
цену већи пословни капацитет. 
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4. Понуђач као доказ пословног капацитета доставља биланс стања и биланс успеха за 
предходне три године ( за 2013, 2014, и 2015. годину). 
  

 Доказује се: Извештај о бонитету јавне набавке ( Образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, а који мора да садржи: Статусне податке Понуђача, сажети биланс 
стања и биланс успеха за предходне три обрачунске године (у 2013, 2014., и  2015. години.) + доказ 
да није био у блокади. 
 

 
5. Понуђач испуњава одговарајуће стандарде квалитета и лиценце: 
 Лиценца – Решење за вршење послова физичко – техничке заштите лица и имовине 
 ISO 9001:2008 – менаџмент квалитета за област пољочуварске службе, 
 ISO 27001:2013 - безбедност и заштита информација 
 ISO 14001:2004 – заштита животне средине 
 OHSAS 18001:2007 – заштита и безбедност на раду 
 STANDARD SRPS A-L2.002:2015 за физичку заштиту. 

Понуђач је дужан да у току трајања Уговора продужава важност сертификата уколико 
он истекне. 

 
 Доказује се: важећи Сертификати и лиценце за тражене стандарде. 
 
 
*НАПОМЕНА: 
Недостављање било којег доказа од обавезних и додатних услова сматраће понуду неприхватљивом. 
Недостављање било којег од одложених доказа за одабраног Понуђача, у року одређеног за потписивање Уговора, 
сматраће се да је одабрани Понуђач одустао од понуде. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописан начин. 
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