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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрајинска влада 
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 

Комисија за јавну набавку 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 4094 

office.uprava@vojvodina.gov.rs 

 
  

БРОЈ:404-101/2017 
 

 
ДАТУМ: 18.04.2017.године 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

ИЗМЕНE 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА 

ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 

ЈН ОП 9/2017 
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 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) 

Комисија за јавну набавку образована Решењем в.д.директора Управе за 

заједничке послове покрајинских органа  број: 404-101/2017 од 31.03.2017. године  

п р и п р е м и л а  ј е  д а н а  1 8 . 0 4 . 2 0 1 7 . г о д и н е  

 

 

ИЗМЕНУ 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА 

ДОЈАВУ ПОЖАРА У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 

ЈН ОП 9/2017 

 

 

 

 

 1.У Конкурсној документацији за јавну набавку добара - реконструкција 

стабилног система за дојаву пожара у згради скупштине АП Војводине ЈН ОП 9/2017, 

део 4)УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у 

табелама 4.1.2 и 4.3.2. код редних бројева 4. Кадровски капацитете, брише се алинеја 

3-минимум 2 лица која су оспособљена за рад и спровођење мера при раду са изворима 

јонизујућег зрачења.   

 У табели 4.4.2. под редним бројем 4. Кадровски капацитет брише се алинеја 

3.3.фотокопија потврде о оспособљености за рад и спровођење мера заштите при раду 

са изворима јонизујућег зрачења и 3.3. Агенција за заштиту од јонизујућег зрачења и 

нуклеарну сигурност Републике Србије. 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. И 76. ЗЈН и ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ПОТВРЂУЈЕ ДА 

ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН, мењају се и гласе: 
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НОВИ ОБРАЗАЦ 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 
 

 

Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште понуђача:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

 На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

 Понуђач ___________________________________________________________ 

из _______________________ул._______________________ бр.______ 

 даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

И З Ј А В У 

 

 којом потврђује да испуњава обавезне и додатне услове садржане у Конкурсној 

документацији за јавну набавку    добара – реконструкција стабилног система за дојаву 

пожара у згради Скупштине АП Војводине број 404-101/2017, по Позиву објављеном на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 12.04.2017. године. 

 Обавезни услови: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) да он и његов законски заступник 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; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

Додатни услови: 

  1.пословни капацитет: 

  -да је овлашћен од стране произвођача или генералног дистрибутера (уколико 

произвођч нема своју канцеларију у Републици Србији) за продају понуђених уређаја – 

добара – ред.бр. из Техничке спецификације:1-24 

  -да има успостављен и применљив: 

   -систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда  ISO 

9001 ,   

   -систем заштите животне средине и превенције заштите у складу са 

захтевима  стандарда ISO 14001,   

   -систем заштите здравља и безбедности на раду у складу са захтевима 

стандарда OHSAS 18001 или „одговарајући“ за Пројектовање, уградњу, преглед, 

одржавање и сервисирање опреме и система противпожарне заштите или 

„одговарајући“ , 

   -систем менаџмента безбедности информација у складу са захтевима 

стандарда ISO 27001 за област Продаја, имплементација, одржавање и сервис ИТ 

опреме, информационих, телекомуникационих и електроенергетских система или 

„одговарајући“, 
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   -систем управљања континуитетом пословања у складу са захтевима 

стандарда ISO 22301 за област Продаја, имплементација, одржавње и сервис ИТ опрме, 

информационих, телекомуникационих и електроенергетских система, сервис опреме за 

индустријске и електронске системе и аутоматизацију или „одговарајући“ 

  2.кадровски капацитет:  

  -да има у радном односу односно радно ангажована следећа лица: 

o минимум 2 лица са лиценцом за пројектовање и извођење 

посебних система и мера заштите од пожара; 

o минимум 1 лице са положеним стручним испитом из области 

заштите од пожара.   

   

 

 

  

ПОНУЂАЧ 

     м.п. ____________________ 

              (потпис овлашћеног лица) 
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НОВИ ОБРАЗАЦ 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА 

ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.ЗЈН 

 

 

Скраћено пословно име понуђача:  

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

Скраћено пословно име члана групе 

понуђача: 

 

Седиште:    

Адреса седишта:  

Матични број:    

ПИБ:    

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гланик 

РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) 

 Понуђач 

_________________________________________________________ из 

_______________________ул._______________________ бр.______, као члан 

групе понуђача 

 даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

И З Ј А В У 

 

 којом потврђује да испуњава обавезне и додатне услове садржане у 

Конкурсној документацији за јавну набавку    добара – реконструкција стабилног 

система за дојаву пожара у згради Скупштине АП Војводине број 404-101/2017, по 

Позиву објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 

дана 12.04.2017. године. 

 Обавезни услови: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) да он и његов законски заступник 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; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

Додатни услови: 

  1.пословни капацитет (чланови групе понуђача испуњавају заједно): 

  -да је овлашћен од стране произвођача или генералног дистрибутера 

(уколико произвођч нема своју канцеларију у Републици Србији) за продају 

понуђених уређаја – добара – ред.бр. из Техничке спецификације:1-24 

  -да има успостављен и применљив: 
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   -систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда  ISO 

9001 ,   

   -систем заштите животне средине и превенције заштите у складу са 

захтевима  стандарда ISO 14001,   

   -систем заштите здравља и безбедности на раду у складу са 

захтевима стандарда OHSAS 18001 или „одговарајући“ за Пројектовање, уградњу, 

преглед, одржавање и сервисирање опреме и система противпожарне заштите или 

„одговарајући“ , 

   -систем менаџмента безбедности информација у складу са захтевима 

стандарда ISO 27001 за област Продаја, имплементација, одржавање и сервис ИТ 

опреме, информационих, телекомуникационих и електроенергетских система или 

„одговарајући“, 

   -систем управљања континуитетом пословања у складу са захтевима 

стандарда ISO 22301 за област Продаја, имплементација, одржавње и сервис ИТ 

опреме, информационих, телекомуникационих и електроенергетских система, 

сервис опреме за индустријске и електронске системе и аутоматизацију или 

„одговарајући“ 

  2.кадровски капацитет (чланови групе понуђача испуњавају заједно):  

  -да има у радном односу односно радно ангажована следећа лица: 

o минимум 2 лица са лиценцом за пројектовање и извођење 

посебних система и мера заштите од пожара; 

o минимум 1 лице са положеним стручним испитом из области 

заштите од пожара.   

  

 

  

  ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

     м.п. ____________________ 

              (потпис овлашћеног лица) 
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2.Понуђач је у обавези да уз понуду достави НОВИ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ 

ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН и/или НОВИ 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ КОЈОМ СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ПОТВРЂУЈЕ ДА ИСПУЊАВА 

УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН. 

 3.Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене Конкурсне документације, 

без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

   

 

 

Комисија: 

1.Игор Аврамовић, члан 

2.Ивана Секулић, члан 

3.Јелена Шкорић, члан 

 


