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ИЗМЕНЕ БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 

ОБЈЕКАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
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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: 404-118/2017 од 18.04.2017. године  

п р и п р е м и л а  ј е  д а н а  0 1 . 0 6 . 2 0 1 7 . г о д и н е  

 

 

ИЗМЕНЕ БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 

ОБЈЕКАТ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈН ОП  16/2017 

 

 

 1.У Конкурсној документацији за јавну набавку услуга – израда плана заштите 

од пожара за објекат Покрајинске владе, у отвореном поступку, ЈН ОП  16/2017  ,у делу 

4) тачка  4.1. табела 4.1.1. редни број 4, тачка 4.2. табела 4.2.1. редни број 4 и тачка 

4.3. табела 4.3.1. редни број 4 мења се и гласи: 

 

4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у 

поступку јавне набавке: 

  

Ред. 

број 

4.1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

4 да поседује Овлашћење у складу са Законом о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015) – издато од стране МУП-а 

Републике Србије и чланом 7. Правилника о начину израде и садржају 

плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију 

(„Сл.Гласник РС“, бр.73/2010), и то: 

1. Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара – 

лиценца А1; 

2. Овлашћења за пројектовање посебних система и мера заштите од 

пожара: 

     2.1. израда пројеката стабилних система за гашење пожара– лиценца 

Б1  

     2.2.израда пројеката стабилних система за дојаву пожара - лиценца Б2 

     2.3. израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних 

гасова и пара - лиценца Б3 

     2.4. израда анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на 

местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих 

гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина – лиценца Б4  

     2.5. пројектовање електричних инсталација и уређаја за просторе 

угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама 

запаљивих течности и експлозивним прашинама) – лиценца Б5  

     2.6.пројектовање система за одвођење дима и топлоте – лиценца Б6.  
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4.2.Услови које мора да испуни ПОДИЗВОЂАЧ, у складу са чланом 80. ЗЈН: 

 

Ред. 

број 

4.2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

4 да поседује Овлашћење у складу са Законом о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015) – издато од стране МУП-а 

Републике Србије и чланом 7. Правилника о начину израде и садржају 

плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију 

(„Сл.Гласник РС“, бр.73/2010), и то: 

1. Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара – 

лиценца А1; 

2. Овлашћења за пројектовање посебних система и мера заштите од 

пожара: 

     2.1. израда пројеката стабилних система за гашење пожара– лиценца 

Б1  

     2.2.израда пројеката стабилних система за дојаву пожара - лиценца Б2 

     2.3. израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних 

гасова и пара - лиценца Б3 

     2.4. израда анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на 

местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих 

гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина – лиценца Б4  

     2.5. пројектовање електричних инсталација и уређаја за просторе 

угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама 

запаљивих течности и експлозивним прашинама) – лиценца Б5  

     2.6.пројектовање система за одвођење дима и топлоте – лиценца 

Б6.  
 *чл.80. ст.5. и 6.ЗЈН - Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 

ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може доказати 

испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

 

4.3.Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у 

складу са чланом 81. ЗЈН: 

 

Ред. 

број 

 

4.3.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

4 да поседује Овлашћење у складу са Законом о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015) – издато од стране МУП-а 

Републике Србије и чланом 7. Правилника о начину израде и садржају 

плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију 
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(„Сл.Гласник РС“, бр.73/2010), и то: 

1. Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара – 

лиценца А1; 

2. Овлашћења за пројектовање посебних система и мера заштите од 

пожара: 

     2.1. израда пројеката стабилних система за гашење пожара– лиценца 

Б1  

     2.2.израда пројеката стабилних система за дојаву пожара - лиценца Б2 

     2.3. израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних 

гасова и пара - лиценца Б3 

     2.4. израда анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на 

местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих 

гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина – лиценца Б4  

     2.5. пројектовање електричних инсталација и уређаја за просторе 

угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама 

запаљивих течности и експлозивним прашинама) – лиценца Б5  

     2.6.пројектовање система за одвођење дима и топлоте – лиценца 

Б6.  
*члан 81. ст. 2. и 3. - Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и става 2. ЗЈН – услови под редним бројем 1., 2., 3. и 5. дела 

4.3.1. Конкурсне документације. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН  дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 
 

 

 2.У тачки 4.4. табела 4.4.1 редни број 4, мења се и гласи: 

 

4 да поседује Овлашћење у складу са Законом о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015) – издато од стране МУП-а 

Републике Србије и чланом 7. Правилника о начину израде и садржају 

плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне 

самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију 

(„Сл.Гласник РС“, бр.73/2010) 

-Фотокопија Овлашћења у складу са Законом о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, бр.111/2009 и 20/2015) и са чланом 7. 

Правилника о начину израде и садржају плана заштите од пожара 

аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјеката 

разврстаних у прву и другу категорију („Сл.Гласник РС“, бр.73/2010), и 

то: 

1. Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара – 

лиценца А1; 

2. Овлашћења за пројектовање посебних система и мера заштите од 

пожара: 

     2.1. израда пројеката стабилних система за гашење пожара– лиценца 

Б1  

     2.2.израда пројеката стабилних система за дојаву пожара - лиценца Б2 
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     2.3. израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних 

гасова и пара - лиценца Б3 

     2.4. израда анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на 

местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих 

гасова, пара запаљивих течности и експлозивних прашина – лиценца Б4  

     2.5. пројектовање електричних инсталација и уређаја за просторе 

угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама 

запаљивих течности и експлозивним прашинама) – лиценца Б5  

2.6.пројектовање система за одвођење дима и топлоте – лиценца Б6.  

Орган надлежан за издавање: 

Министарство унутрашњих послова 

 

3. У подтачки 2)навођење да се испуњеност услова доказује изјавом из 

члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ( уколико се наручилац за ту 

могућност определио), став 2 мења се и гласи: 

«Доказе о испуњености обавезног услова из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН – важећа 

дозвола надлежног органа: 

  1. Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара – лиценца А1; 

2. Овлашћења за пројектовање посебних система и мера заштите од пожара: 

       2.1. израда пројеката стабилних система за гашење пожара   – лиценца 

Б1  

      2.2.израда пројеката стабилних система за дојаву пожара   - лиценца Б2 

       2.3. израда пројеката стабилних система за детекцију експлозивних 

гасова и пара   - лиценца Б3 

       2.4. израда анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на 

местима која су угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара 

запаљивих течности и експлозивних прашина – лиценца Б4  

       2.5. пројектовање електричних инсталација и уређаја за просторе 

угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих 

течности и експлозивним прашинама) – лиценца Б5  

       2.6.пројектовање система за одвођење дима и топлоте – лиценца 

Б6.,понуђач доказује достављањем фотокопија овлашћења уз Понуду.» 

 

4. Сходно ставу 1. члана 63. ЗЈН Наручилац ће Измене бр.1 Конкурсне 

документације, без одлагања објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

 

 Комисија: 

1.Игор Аврамовић, члан 

2.Јелена Шкорић, члан 

3.Гордана Гошић, члан 

 


