
 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница 

наручиоца: 
www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка јавне 

набавке: 
 Јавна набавка мале вредности број 33/2019 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из општег 

речника набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка услуге периодичног 

сервисирања ватрогасне опреме и средстава. 

Назив и ознака из општег речника: Ватрогасна опрема 

35111000-5.  

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

врши се измене конкурсне документације, које се односи на 

доказивање обавезног и додатног услова. 

У Конкурсној докумнтацији додаје се Обавезан услов на 

страни 12 од 52, а у складу са чланом 75 став 1. тачка 5 ЗЈН. 

 - Понуђач у предметном поступку мора имати важећу 

дозволу надлежног органа МУП-а која се односи на 

пружање услуге која  је предмет јавне  набавке, а у складу са  

Правилником о посебним условима  које морају 

испуњавати правна лица која добијају овлашћење за 

обављање послова контролисања инсталација и уређаја за 

гашење пожара и инсталација посебних система (,,СЛ . 

гласник РС” бр. 52/2015 и 59/2016). 

На истој страни врши се измена која се односи на  Додатни 

услов у тачки 2.1.2.2 Пословни капацитет  

Понуђач мора доставити доказ да је акредитован за 

обављање послова контролисања мобилних уређаја за 

гашење пожара и инсталација хидрантске мреже за 

гашење пожара од Акредитационог тела Србије (издат од 

стране АТС-а) или Потврду да је поднео пријаву за 

акредитацију са свом потребном документацијом за 

обављање напред наведених послова. 

 

Измена конкурсне докуметације биће објављенa на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

Потребно је припремити понуду на измењеним странама 

конкурсне документације које се налазе у прилогу и биће 

објављене на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца.  

У свему осталом конкурсна документација остаје 

неизмењена.  

 
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 



Страна 12 од 52 
 

  ОБАВЕЗАН УСЛОВ ( члан 75 став 1. тачка 5) 

 - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке у складу са чланом 75 став 1. тачка 5) Закона о јавним 

набавкама.    

Доказ за правно  лице: 

Доказ за предузетнике: 

Доказ за физичко лице::  

Фотокопијa важећег Решења/Овлашћења надлежног органа  

МУП-а, Сектора за ванредне ситуације за обављање послова који 

су предмет јавне  набавке. 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 2.1. Финансијски и пословни капацитет 

 2.1.1. Финансијски капацитет 

 Укупно остварен приход за 2017. годину - минимално 1.000.000,00 - 

динара  (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 

 

Доказ за правно  

лице: 

 

- Биланс успеха за 2017. годину на прописаном обрасцу (АОП 

1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег 

финансијског извештаја за 2017 годину од Агенције за 

привредне регистре (АОП 1001)  

Доказ за 

предузетнике: 
- Потврда о промету код пословне банке за 2017. годину. 

Доказ за физичко 

лице: 
- Потврда о промету код пословне банке за 2017. годину. 

 

 2.1.2. Пословни капацитет 

 Укупна вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке у 

2016, 2017 и 2018. години – минимум 2.000.000,00 динара. 

 

 Вредност извршених услуга који су предмет јавне набавке 

доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са 

исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу 

који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка 

референтних наручилаца. 

Доказ: 

 

 

 2.1.2.2. Потврда Акредитационог тела Србије (АТС) 

 Понуђач је дужан да у понуди достави доказ да је акредитован за 

обављање послова контролисања или је у поступку акредитације и то: 

 -мобилних уређаја за гашење пожара и инсталација хидрантске мреже за 

гашење пожара; 

  

 Доказ: 

- фотокопија доказа о акредитацији издата од 
Акредитационог тела Србије (АТС) за обављање послова 

контролисања мобилних уређаја за гашење пожара и 

инсталација хидрантске мреже за гашење пожара; 

- за лица која су у поступку акредитације: фотокопија 

Потврде Акредитационог тела Србије да је поднета пријава за 

акредитацију, са свом потребном документацијом која се тражи 

уз пријаву, за обављање послова контролисања мобилних 

уређаја за гашење пожара и инсталација хидрантске мреже за 

гашење пожара. 

 


