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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

 

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

68/15), врши се измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку услуга - Контролни 

прегледи, одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале 

противпожарне опреме, у отвореном поступку, ОП број 15/2020 

 

1. На страни 17 од 69 конкурсне документације:  

Кадровски капацитет: 
Услов који се односи на број запослених 8,  

 

мења се и гласи:  

 

„12“. 

 

2. На страни 18 од 69 конкурсне документације  

Докази: 

– иза дела текста који гласи: фотокопије: атест за заваривача и потврда о завршеном курсу 

прве помоћи општи курс, спасавања и евакуације у случају повређивања запослених или хаварије - 

Напредно оспособљавање општи и специјални део. 

 

додаје се текст који гласи: 

 

„- фотокопије уверења о положеном испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара 

и то: 

-минимум 6 уверења за раднике са ССС школском спремом, 

-уверење о оспособљености радника (контролора) сервисера за обављање контроле и сервиса 

ПП апарата од следећих произвођача: Ватроспрем (мин. 1), Тодоровић (мин. 1), Пашалић (мин 1), 

Гасоп (мин. 1), Пастор (мин. 1), Червинка (мин. 1) 

- списак минимум три екипе, доставити са подацима (име и презиме) на меморандуму понуђача“. 

 

  



3. На страни 18 од 69 конкурсне документације 

 

Технички капацитет: 

текст који гласи:  
Услов: Понуђач мора да располаже пословним простором, и да буде технички опремљен за 

пружање услуга које су предмет јавне набавке, да поседује сав неопходан алат и материјал као и 

једно службено возило за превоз радника, алата и сервисирање. 

 

мења се и гласи:  
 

„Услов: Понуђач мора да располаже пословним простором, минимум 50 м2 и да буде 

технички опремљен за пружање услуга које су предмет јавне набавке, да поседује сав неопходан 

алат и материјал као и минимум пет службених возила за превоз радника, алата и сервисирање“. 

 

4. На страни 19 од 69 конкурсне документације  

Пословни капацитет: 

Услов: Понуђач мора да поседује следеће важеће сертификате:  

 

 брише се текст који гласи: 

- сертификат SRPS A.L2.002:2015 за област заштите од пожара; 

 

 брише се текст који гласи: 

 SRPS ISO/IEC 17025 за акредитовану лабораторију за испитивање из области заштите од 

пожара; 

 

Такође, на страни 19 од 69 конкурсне документације 

Докази: фотокопије важећих сертификата  

 

брише се текст који гласи: 

SRPS A.L2.002 : 2015 и SRPS ISO/IEC 17025. 

 

 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације, и то стране: 17, 18 и 19 

од 69. Понуђач је у обавези да поднесе понуду у складу са изменом конкурсне документације. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

  



 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег 

регистра; 

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ:  

- Важеће решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне 

ситуације, да понуђач испуњава услове за обављање послова из области заштите од пожара, 

сходно члану 44. став 6. Закона о заштити од пожара, („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 

20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закон); 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да 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; 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

2) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ:  

- Важеће решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне 

ситуације, да понуђач испуњава услове за обављање послова из области заштите од пожара, 

сходно члану 44. Закона о заштити од пожара, („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/2015, 

87/2018 и 87/2018 - др. закон);  

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да немају забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде, (образац XII у конкурсној документацији – Изјава којом 

правна лица, предузетници и физичка лица доказују испуњеност услова које прописује члан 75. 

став 2. Закона). 

I

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:   

Кадровски капацитет: 
Услов: Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који има минимум 12 

запослених или радно ангажованих лица (радни однос на одређено време или нa неодређено време 

и/или ангажовање радника на основу уговора о обављању привремених и повремених  

 

 

 
Конкурсна документација за јавну набавку услугa – Контролни прегледи,  

одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне 

опреме, ОП број 15/2020 

страна 17 од 69  



послова) са минимум ССС и положеним стручним испитом за рад на пословима заштите од 

пожара, од којих најмање:  

 - једног дипломираног грађевинског инжењера хидро смера са лиценцом број 410 или 411 или 

414; 

- три дипломирана машинска инжењера са лиценцом број 430; 

- једног дипломираног електроинжењера са лиценцом број 350; 

- једног дипломираног електроинжењера са лиценцом број 450 

- једног дипломираног електроинжењера са лиценцом број 453 

- једаног запосленог који је обучен за одржавање опреме типа Schreck Seconet  

- једног атестираног заваривача - поступак заваривања 111 и 311 (КВ или ВКВ, III или IV ССС); 

- једног радника са успешно завршеним курсом прве помоћи општи курс, спасавања и 

евакуацијеу случају повређивања запослених или хаварије - Напредно оспособљавање општи и 

специјални део (Потврда) 

- шест радника који раде на пословима заштите од пожара и који су оспособљени за обављање 

контроле и сервиса ПП апарата. 

Докази: 

- фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање (пензијско и 

инвалидско осигурање и здравствено осигурање – одговарајући М образац), који су оверени у 

надлежном фонду ПИО. Понуђачи који су извршили пријаву запослених радника електронским 

путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, 

која представља доказ да је пријава предата и примљена у јединствену базу Централног регистра;  

- за радно ангажована лица по уговору о обављању привремених и повремених послова или 

уговора о допунском раду неопходно је доставити фотокопије одговарајућих уговора из којих се 

недвосмислено може утврдити да је лице радно ангажовано код понуђача; 

- фотокопија тражених инжењерских лиценци и копија потврде Инжењерске коморе Србије или 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да су лиценце важеће и да 

именованим лицима одлуком суда части лиценце нису одузете, односно да против наведених лица 

није покренут поступак пред судом части, (не старија од годину дана од дана јавног отварања 

понуда); 

- фотокопије: атест за заваривача и потврда о завршеном курсу прве помоћи општи курс, 

спасавања и евакуацијеу случају повређивања запослених или хаварије - Напредно оспособљавање 

општи и специјални део; 

- фотокопије уверења о положеном испиту за раднике који раде на пословима заштите од пожара, 

и то: 

- минимум 6 уверења за раднике са ССС школском спремом; 

- уверење о оспособљености радника (контролора) сервисера за обављање контроле и сервиса 

ПП апарата од следећих произвођача: Ватроспрем (мин. 1), Тодоровић (мин. 1), Пашалић (мин 1), 

Гасоп (мин. 1), Пастор (мин. 1), Червинка (мин. 1); 

- списак минимум три екипе, доставити са подацима (име и презиме) на меморандуму понуђача; 

- сертификат издат од овлашћеног произвођача опреме типа Schreck Seconet; 

- уверење о оспособљености за обављање послова заштите од пожара и контроле и сервиса ПП 

апарата. 

Технички капацитет:  

Услов: Понуђач мора да располаже пословним простором, минимум 50 м2 и да буде 

технички опремљен за пружање услуга које су предмет јавне набавке, да поседује сав неопходан 

алат и материјал као и минимум пет службених возила за превоз радника, алата и сервисирање. 

Доказ: уговор о закупу или документ о власништву пословног простора, изјава понуђача о 

техничкој опремљености за пружање услуга које су предмет јавне набавке, (изјаву доставити у 

слободној форми, потписану, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу), као и копију 

важеће саобраћајне дозволе на име понуђача, а уколико дозвола није издата на име понуђача, 

доставити основ располагања, (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу). 
Конкурсна документација за јавну набавку услугa – Контролни прегледи,  

одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне 

опреме, ОП број 15/2020 

страна 18 од 69  



 

Пословни капацитет: 

Услов: Понуђач мора да поседује следеће важеће сертификате:  

- важеће сертификате: ISO 9001, ISO 14001 и OHAS 18001 (или ISO 450001) или 

одговарајуће. 

Докази: фотокопије важећих сертификата ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 (или ISO 

450001) или одговарајуће. 

Услов: Понуђач мора да поседује сертификат од АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ, 

којим се потврђује да је правно лице акредитовано за обављање послова контролисања: 

- Мобилних уређаја за гашење пожара под сталним притиском; 

- Мобилних уређаја за гашење пожара који садрже бочицу са погонским гасом, 

- Инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, 

- Инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, 

- Инсталација и уређаја за гашење пожара распршеном водом или пеном, 

- Инсталација и уређаја за гашење пожара гасовитим средствима, 

- Инсталација и уређаја за гашење пожара прхом, 

- Инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова, 

- Инсталација за одвођење дима и топлоте. 

Доказ: Фотокопија сертификата. 

Услов: Да је понуђач у периоду од претходне три године пре објављивања позива за 

подношење понуда извршио услуге које су предмет набавке укупне збирне вредности у износу од 

минимум 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Доказ: потписане Потврде о референцама - Образац XIII. Потврде о референцама морају 

бити потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца за чије су потребе извршене услуге. 

Потврде могу бити издате на Обрасцу XII конкурсне документације, или на другом документу са 

меморандумом референтног Наручиоца, и морају садржати све елементе из Обрасца XIII (врсту, 

вредност и период вршења услуга, контакт податке наручиоца и потпис овлашћеног лица). 

Понуђач (правно лице, предузетник и физичко лице) је дужан да наведе у понуди да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде, (образац XI у конкурсној 

документацији – Изјава којом правна лица, предузетници и физичка лица доказују 

испуњеност услова које прописује члан 75. став 2. Закона). 

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 примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 

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. 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре нису дужни да приликом достављања понуде, доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 

2) и 4) Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет 

 

 

 

 
Конкурсна документација за јавну набавку услугa – Контролни прегледи,  

одржавање и поправке стабилног система за гашење пожара, дојаву пожара и остале противпожарне 

опреме, ОП број 15/2020 

страна 19 од 69 


