
                    

  Република Србија  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА   

  Управа за трезор 

Сектор за људске и материјалне ресурсе 

    Број: 404-00-392-2/2020-001-008 

            28.8.2020. године 

     Поп Лукина 7-9  

        Б е о г р а д 

 

Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку 

услуга - Контролни прегледи, одржавање и поправке стабилног система за гашење 

пожара, дојаву пожара и остале противпожарне опреме, ОП број 15/2020 

 

                                                                                                         Свим понуђачима који су  

преузели конкурсну документацију 

 

1. Питање: На страни 18 од 69, у документу који се односи на измене конкурсне 

документације (документ објављен на Порталу јавних набавки 24.08.2020.) стоји да је, као 

доказ о кадросвком капацитету, између осталог, потребно доставити и: 

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

сервиса ПП апарата."  

Молим Вас за ближи податак, какво тачно уверење је потребно доставити, односно ко 

треба да буде издавалац тог уверења, по ком основу (закону, правилнику...) се тражено 

уверење издаје, и др. 

Одговор: Потребно је доставити уверење о  оспособљености за обављање послова 

заштите од пожара: Уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара 

а на основу чл. 21. Правилника о посебној обуци и полагању стручног испита из области 

заштите од пожара (,,Сл. гласник РС” бр. 92/2010, 11/2011, 16/2018 и 25/2018 – испр.) које 

издаје Министарство унутрашњих послова. 

За контролу сервиса ПП апарата потребно је доставити: 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). Уверења издају напред наведени произвођачи или 

овлашћени увозници ПП апарата и опреме. 

 

2. Питање: Да ли се прихвата оверен и потписан образац о референци попуњен у свим 

деловима осим у делу "име и презиме одговорног лица" и са уписаним бројем телефона, али 

изостављеном емаил адресом Наручиоца? 

Одговор: Конкурсном документацијом је прописано да 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).  

Чланом 106. Закона  регулисано је шта спада у битне недостатке понуде. 

У складу са наведеним, Наручилац ће прихватити Потврду о референци која садржи 

контакт податке на основу којих је могуће утврдити назив референтног наручиоца и на 

основу којих је могуће ступити у контакт са референтним наручиоцем ради евентуалне 

додатне провере (бр. телефона или адреса или емаил). 

 

3. Питање: У делу додатних услова који се односи на кадровски капацитет, да ли се 

прихвата да понуђач уместо минимално једног заваривача - поступак заваривања 111 и 311, 

има ангажована два атестирана заваривача, једног заваривача са сертификатом који се 

односи на поступак заваривања 111, а другог заваривача са сертификатом који се односи на 

поступак заваривања 311? 

Одговор: Да, јер би на суштински једнак начин био испуњен захтевани услов у 

погледу кадровског капацитета. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 


