
 

 

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 184/2018 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, 

назив и ознака из 

општег речника 

набавке: 

Предмет јавне набавке je набавка услуге сервисирања и 

отклањања кварова система за дојаву пожара типа  ,,LABOR 

STRAUSS” 

Назив и ознака из општег речника: 50413200-5  Услуге 

поправке и oдржавања ватрогасне опреме. 

 

Измена конкурсне 

документације: 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

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

врши се измена конкурсне документације на странама 11 од 43 

и 12 од 43, које се односе на ДОДАТНИ УСЛОВЕ (члан 76. 

став 2 Закона  о јавним набавкама) у следећим тачкама и то:  

- 1.1.1  Кадровски капацитет; 

- 1.1.2 Технички капацитет; 

- 1.2.2. Пословни капацитет. 

 

У тачки 1.1.1  Кадровски капацитет мења се захтев који се 

односи на запослена односно радно ангажована лица, тако што 

се из захтеваног Кадровског капацитета брише формулација: 

,,радно ангажована по другом правном основу“,тако да се 

захтев у погледу Кадровског капацитета односи само на 

запослена лица. 

 

У тачки 1.1.2 Технички капацитет уместо инструмента за 

мерење осетљивости  детектора ,,Delta voltage testmeter tip 

NIDET 3”, понуђач мора да поседује инструмент - ,,NK” За 

тестирање јонизујућих јављача пожара типа NID 48F. 

 

У тачки 1.2.2. Пословни капацитет брише се као доказ - 

Правилник 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”, број 52/2015, 

59/2016).   

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Потребно је припремити понуду у складу са измењеним 

странама конкурсне документације које се налазе у прилогу и 

биће објављене на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца. 

Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875 
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2 Закона  о јавним 

набавкама) 
 

 1.1 Кадровски  капацитет и технички капацитет 

 

 1.1.1  Кадровски капацитет 

 Понуђач је дужан да располаже следећим кадровским капацитетом: 

 - најмање 5 запослених лица од којих:  

 - најмање два инжењера електро струке (ВСС); 

 - најмање три радника електро струке (ССС); 

 Сви запослени морају имати Уверење о положеном стручном испиту на 

пословима заштите од пожара. 

 Потврда од произвођача или овлашћеног дистрибутера опреме да могу 

самостално да обављају сервисирање предметне опреме (за најмање два запослена). 

 

 Запослена лица код понуђача су лица која су радном односу код 

понуђача као и лица које  је понуђач ангажовао по основу уговора о привременим 

и повременим пословима. 
 

   

 

 

 

 

 

Доказ за правно  

лице: 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

- Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из 

којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско 

осигурање, за сваког запосленог појединачно; 

 - Уколико у М-3а, М обрасцу није наведен профил стручне 

спреме, понуђач је дужан да достави фотокопију уверења или 

дипломе, као доказ о стеченом образовању . 

- копије уговора  о раду код послодавца у складу са  важећим 

Законом о раду; 

- Фотокопијe уверења о положеном стручном испиту на 

пословима заштите од пожара које издаје Сектор за ванредне 

ситуације МУП-а (за све запослене); 

- Фотокопијe потврда, овлашћења од произвођача опреме или 

дистрибутера овлашћеног од произвођача опреме, да сервисери 

могу самостално да обављају сервисирање предметне опреме (за 

два запослена). 

  

 

 1.1.2 Технички капацитет 

 Понуђач је дужан да у понуди достави Потврду произвођача или 

овлашћеног дистрибутера опреме да поседује инструмент ,,NK” За тестирање 

јонизујућих јављача пожара типа NID 48F. 

 

 Доказ 

за правно  лице: 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

-фотокопија Потврде произвођача или овлашћеног дитрибутера 

опреме  
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 1.2.2. Пословни капацитет 

 Понуђач је дужан да у понуди достави доказ да је поднета пријава за 

акредитацију, за обављање послова контролисања:  

 -инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара; 

 -инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова; 

 

 Доказ 

за правно  лице: 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

-фотокопија Потврде које издаје Акредитационо тело Србије да 

је поднета пријава за акредитацију која се односи на послове 

контролисања:  

-инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву 

пожара; 

-инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих 

гасова. 

 

 


