
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник 

РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

услуга, брoj 404-2/51У -2018-28 - услуге чишћења зграда, услуге портира и 

физичких радника, обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и 

допуна конкурсне документације 

 

            ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2 

 

  

1.   На страни 28/43 и 29/43  у Конкурсној документaцији за јавну 

набавку услуга, брoj 404-2/51У -2018-28 - услуге чишћења зграда, услуге 

портира и физичких радника, у делу X Образац понуде са спецификацијом 

услуга, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, 2. 

Опис услугa портира са динамиком извођења, мења се и допуњује текст: 

 

„ 2. ОПИС УСЛУГA ПОРТИРА СА ДИНАМИКОМ ИЗВОЂЕЊА: 

- Контрола уношења опасних предмета и материја 

- Спречавање лица у комплексу у вршењу кривичних дела и тежих 

прекршаја нарушавања јавног реда и мира до доласка полиције 

- Преглед и обилазак обезбеђиваних објеката 

- Предузимање свих превентивних мера у циљу сузбијања појава за 

могућност настанка пожара, употреба свих техничких средстава за гашење 

пожара 

- Обавештавање ватрогасне јединице као и руководиоца организационе 

јединице Наручиоца о избијању пожара и учешће у гашењу и отклањању 

последица пожара  

- Обављање и других послова из области заштите од пожара 

- Чување објекта, имовине и запослених у комплексу 

- Спречавање свих активности и појава које могу угрозити редовне 

услове рада, укључујући и коришћење паркинг простора зграде, од стране 

неовлашћених лица 

-  Надзор над паркинг простором у свим објектима, односно контролу 

уласка и изласка у/из простора Наручиоца 

- Контрола уношења и изношења материјала и опреме из објеката, по 

процени или по захтеву наручиоца 

- Предузимање превентивних мера у циљу уочавања потенцијалних 

извршилаца кривичних дела 

- Контрола уласка физичких лица у пословни простор зграде и вођење 

одговарајућих евиденција (обавезно уношење личних података, датум и време 

уласка/изласка), ван радног времена  

- Мониторинг алармног система Наручиоца на објектима на којима они 

постоје, а исте обезбеђују 



- Познавање и руковање свим техничким системима заштите у објектима 

Наручиоца, укључујући централе за дојаву пожара, познавање и руковање 

гасним централама 

- Познавање и примењивање позитивних законских прописа и интерних 

(општих и појединачних) аката Наручиоца, који регулишу наведене области 

- Остало непоменуто – према упутствима и налозима наручиоца, у 

складу са правилима струке;“ 

 

тако да након извршене измене и допуне гласи: 

 

     „2. ОПИС УСЛУГA ПОРТИРА СА ДИНАМИКОМ ИЗВОЂЕЊА: 

        -  врши пријем странака и даје потребна обавештења 

-   надгледа улазак и излазак лица 

-  води евиденцију о уласку и изласку лица 

-  упућује грађане у одговарајуће органе и организације ради ефикаснијег 

остваривања личних потреба грађана 

-  контролише и надзире рад алармног система и видео надзора на 

објектима на којима је постављен 

-   редовно обилази објекат-пословне просторије и двориште испред 

објекта 

-   обавештава надлежне службе у случају опасности 

-   прима пошту и остале писмене отправке 

-   прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима;“ 

 

Измењене и допуњене стране 28/43 и 29/43 чине саставни део 

Конкурсне документације.  

 Понуђачи су дужни да своје понуде сачине и поднесу у складу са 

извршеном Изменом и допуном конкурсне документације број 2. 

 

 

У Нишу, дана 01.04.2019. године 


