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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ  

И ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Број: XXV-404-4/17-34 

Дана: 27. новембра 2017. године 

Шифра: ЈНМВ-7/2017 

Нови Сад 

 
 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку услуга – сервисирање противпожарне опреме, 

шифра: ЈНМВ-7/2017, је дана 27. новембра 2017. године, сачинила 
 

  

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ 

ОПРЕМЕ 

- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - 

(Шифра: ЈНМВ-7/2017) 

 

 

Тачка 1. 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга – сервисирање противпожарне опреме, 

шифра: ЈНМВ-7/2017, у поглављу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА, у оквиру тачке 1) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, став 2. тачка 3., речи: 

1. „да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање седам 

запослених са положеним стручним испитом из области заштите од пожара,  од којих 

мора имати најмање: 

 једно лице са стеченим образовањем из техничко – технолошке научне области 

којој припадају послови у вези контролисања инсталације хидрантске мреже 

за гашење пожара, са стеченим 240 ЕСПБ бодова на акдемским или 

струковним студијама, односно основним студијама у трајању од најмање 

четири године, које поседује лиценцу за израду главног пројекта заштите од 

пожара делатност А, према пропису којим су уређени лиценце и заштите од 

пожара.  

 два дипломирана инжењера електротехничке струке 

 једног дипломираног машинског инжењера 

 једно лице које поседује лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б2, 

према пропису којим су уређене лиценце и заштите од пожара. 

Доказ: 

Фотокопија одговарајућих М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених 

или копије уговора о радном ангажовању (уговор о раду / уговор о обављању привремених и 

повремених послова / уговор о делу), фотокопија дипломе о високом образовању, фотокопија 

уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара које издаје 

Министарство унутрашњих послова и фотокопије лиценце за израду главног пројекта заштите 

од пожара и фотокопија лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера 

заштите од пожара коју издаје Министарство унутрашњих послова,“ 
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мењају се и гласе:  

 

1. „да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има најмање седам 

запослених са положеним стручним испитом из области заштите од пожара,  од којих 

мора имати најмање: 

 једно лице са стеченим образовањем из техничко – технолошке научне области 

којој припадају послови у вези контролисања инсталације хидрантске мреже 

за гашење пожара, са стеченим 240 ЕСПБ бодова на акдемским или 

струковним студијама, односно основним студијама у трајању од најмање 

четири године, које поседује лиценцу за израду главног пројекта заштите од 

пожара делатност А, према пропису којим су уређени лиценце и заштите од 

пожара.  

 два дипломирана инжењера електротехничке струке 

 једног дипломираног машинског инжењера 

 једно лице које поседује лиценцу за пројектовање и извођење за делатност Б2, 

према пропису којим су уређене лиценце и заштите од пожара 

 најмање једно лице запослено на неодређено време, које је обучено за 

сервисирање ПП апарата типа: Ватроспрем, Тодоровић, Червинка, Gasop и 

Mobiak. 

 

Доказ: 

Фотокопија одговарајућих М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених 

или копије уговора о радном ангажовању (уговор о раду / уговор о обављању привремених и 

повремених послова / уговор о делу), фотокопија дипломе о високом образовању, фотокопија 

уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара које издаје 

Министарство унутрашњих послова и фотокопије лиценце за израду главног пројекта заштите 

од пожара и фотокопија лиценце за пројектовање и извођење посебних система и мера 

заштите од пожара коју издаје Министарство унутрашњих послова и уверења произвођача 

опреме да је сервисер обучен за сервисирање наведених ПП апарата.“ 

 

 

Тачка 2. 

У вези са овим изменама, Наручилац ће сачинити пречишћен текст конкурсне 

документације. 

 

 

 

 

                                                                                               КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


