
Историјски архив Града Новог Сада,  
Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 2а 
Број: 031-577 
Дана: 10. новембар 2017. година  
 
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
Историјски архив Града Новог Сада, Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 2а, објављује 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
у поступку јавне набавкe мале вредности услуге:  физичко – техничког обезбеђења објекта,  

 
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац: Историјски архив Града Новог Сада, Нови Сад, 
Адреса: Филипа Вишњића бр. 2а, Нови Сад 
Интернет страница: www.arhivns.rs 
Врста Наручиоца: Установа културе 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности 
Број јавне набавке: 05/2017 
Предмет јавне набавке: услуга физичко - техничког обезбеђења објекта  

 
Назив и ознака из општег речника набавки:  

 79713000 - Чуварске службе 

 98341120 – Услуге портира 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је најнижа понуђена цена, уколико су 
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.  
 
УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75.  И 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ  
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из 
члана 75. ЗЈН, и то:  
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  

3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);  

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 



које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).  

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 
5) Закона); 

 
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из 
члана 76. ЗЈН, и то: 
 

- Понуђач у року од две године пре објављивања позива за подношење понуде није био 
неликвидан дуже од четири дана узастопно (може да буде у блокади више пута током 
наведеног периода, али ни једна блокада не сме трајати дуже од 4 узастопна дана). Услов 
се односи на сваког од учесника у заједничкој понуди и на све подизвођаче; 

- да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 
стечајни поступак. Услов се односи на сваког од учесника у заједничкој понуди и на све 
подизвођаче. 

1) располаже финансијским капацитетом: 

- да у последње три пословне године (2014., 2015. и 2016. године) остварио укупан приход 
већи од 2.500.000,00 РСД (без ПДВ-а); 

2) располаже пословним капацитетом:  
 

- у последње три пословне године (2016., 2015. и 2014. године) извршио услуге физичко-
техничког обезбеђења и противпожарне заштите објеката (без ПДВ- а) у износу од 
најмање 1.000.000,00 РСД (без ПДВ); 
 

3) располаже кадровским капацитетом: 
 

-   да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда располаже са најмање 10 
(десет) запослених службеника обезбеђења са лиценцом за вршење послова физичко-
техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним 
скуповима и другим местима окупљања грађана издато од стране Министарства 
унутрашњих послова, сагласно одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. 
Гласник РС“ број 104/13 и 42/15),  као и уверење о положеном стручном испиту из 
области заштите од пожара, издато од надлежног Министарства унутрашњих послова, 
сходно члану 55. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09),  на 
неодређено и/или одређено време, ангажованих по уговору ван радног односа (уговор о 
делу или уговор о привременим и повременим пословима). 

 
ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца: www.arhivns.rs 
и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs    
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК   
Понуђачи своје понуде подносе у року од 10 дана од дана објављивања позива на Порталу 
јавних набавки. Понуде се подносе у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

http://www.portal.ujn.gov.rs/


отварају), са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку број 05/2017 – Услуга физичко – 

техничког обезбеђења објекта - НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем поште.  
Понуђач мора да обезбеди да понуда стигне наручиоцу до назначеног термина, односно 
најкасније последњег дана истека наведеног рока, тј. закључно са 20.11.2017. године до 10,00 

часова (без обзира на начин достављања).  
 
Понуде се подносе на адресу: Историјски архив Града Новог Сада, Нови Сад, 21101 Нови 
Сад, Филипа Вишњића бр. 2а. 
    

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 20.11.2017. ГОДИНЕ ДО 10,00 ЧАСОВА. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до 
назначеног рока. 
По окончању поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све 
неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
 
МЕСТО,  ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 20.11.2017. 
године са почетком у 12,00 часова, у пословној просторији наручиоца, Филипа Вишњића бр. 
2а, I спрат, Нови Сад.  
 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

У поступку отварања понуда, могу присуствовати и учествовати овлашћени представници 
понуђача, који су дужни да своја потписана и оверена писмена овлашћења предају 
председнику Комисије за јавне набавке пре отварања понуда.  
 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ   
Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 (пет)  дана од дана отварања понуда. 
У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 
 
ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
Особа за контакт је Бранка Шарић, e-mail: sekretar@arhivns.rs 


