
 

5) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1.тач.5 Закона), ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом (Дозвола да је понуђач овлашћено правно лице за обављање одржавања и 

сервисирања противпожарних апарата и хидраната): 

- Решење Министарства унутрашњих послова за сервисирање противпожарних апарата и 

хидраната - доказује се достављањем траженог решења у копији.  

- Решење Министарства унутрашњих послова за сервисирање противпожарних централа и Решење 

Министарства унутрашњих послова за сервисирање противпожарних система за гашење пожара 

 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл.75.ст.2 Закона)-Образац 6  

 

Уколико понуђач не достави горе поменуте доказе да испуњава обавезне услове из чл.75 став 

1.тачка 1) до 3) може да  достави изјаву (Образац бр. 9) којом под пуном материјалом и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава горе наведене обавезне услове или да достави Извод из 

регистра понуђача. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача 

чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих 

или појединих доказа о испуњености услова или да достави Извод из регистра понуђача. 

 

НАПОМЕНА: Понуђач може да у својој понуди, на свом документу потписано и печатирано од 

стране овлашћеног лица, јасно наведе да се налази у регистру понуђача, као и интернет страницу 

на којој су тражени подаци јавно доступни, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност 

услова из члана 75. став 1. тач. 1. до 3. ЗЈН.   

 

 

Додатни услови из члана 76. Закона о јавним набавкама 

 

1) да минимум један понуђач из групе понуђача располаже неопходним финансијским 

капацитетом, односно да има позитиван финансијски резултат, тј. остварену добит у претходне 3 

обрачунске године (2011., 2012. и 2013. пословна година) и да нема евидентиране дане 

неликвидности у последњих 3 године, пре објављивања позива за достављање понуда; 

Доказ: 

- Извештај о бонитету образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да 

садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 

обрачунске године (2011., 2012., 2013.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске 

године, као и  

- Потврда о ликвидности коју издаје Народна банка Србије којом потврђује да није био у 

блокади претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда. 

 

2), да минимум један понуђач из групе понуђача располаже неопходним пословним 

капацитетом, односно понуђач треба да достави: 

- доказ да поседује сертификат SRPS ISO/IEC 9001:2006, као и ISO 14001 и OHSAS 18001. 

Докази: 

- Оверене копије сертификата SRPS ISO/IEC 9001:2006, као и ISO 14001 и OHSAS 18001. 

 

3) да минимум један понуђач из групе понуђача располаже довољним техничким капацитетом, 

односно понуђач  треба да поседује:  

- најмање пет возила за транспорт и  

- опрему за испитивање ПП апарата на ХВП и одржавање ПП апарата, којом гарантује да је у 
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 електричне инст. ниског напона 

(сл.листСФРЈ бр.53 и 54/88 и Сл.лист 

СРЈ 28/95) 

    

14. Провера исправноснти и вођење 

евиденције противпаничне расвете, 

Члан 43. Закона о заштити од пожара 

(Сл.Гласник РС бр.111/09) и 

чл.120.Правилника о техничким 

нормативима за електричне 

инсталације ниског напона (''Сл.лист 

СФРЈ'' бр.53 и 54/88 и ''Сл.лист СРЈ'' 

бр.28/95) 

 

 Комад 800   

15. Уградња нових ПП лампи  

 

Комад 100   

16. Чишћење канала вентилације и 

климатизације у централним 

кухињама; Члан 40.став 3.Закона о 

заштити од пожара (Сл.Гласник РС 

бр.111/09) и чл. 50.Правилника о 

техничким нормативима за системе за 

вентилацију или климатизацију 

(Сл.Лист СФРЈ 38/89) 

m 1500   

17. Функционална проба  рада и 

периодични преглед инсталације 

стабилног система за ручну дојаву 

пожара , на основу Чл.44 ст.2 и 

3.Закона о заштити од пожара 

(Сл.Гласник РС бр.111/09), а у складу 

са чл.68. и 73. Правилника о 

техничким нормативима за 

стаб.инсталације за дојаву пожар 

(Сл.лист СРЈ бр.87/93). 

Комад 4   

18. Периодични преглед исправности,  

сервисирање и одржавање стаблног 

система за аутоматску   детекцију и 

дојаву пожара и алармирање.Члан   

43. Закона о заштити од пожара(Сл.  

Комад 3   
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 Гласник  РС бр..111/09)  и члан .72. и 

чл.73. Правилника о техничким   

нормативима за стабилне инсталације   

за дојаву пожара  (Сл.лист СРЈ.бр. 

87/93), 

3 централе: Kentek, Fitis и Securiton, 

Све су адресабилне. 

    

19 Израда и постављање  Плана  

узбуњивања  (алармирања) са свим  

разрађеним детаљима узбуњивања за 

време и ван  радног времена поред ПП 

централе 

Члан 43.Закона о заштити од пожара  

(Сл.Гласник РС бр.111/09)  и чл..6, 7 и 

18. Правилника о  тех. нормативима  за 

стабилне  инсталације система за 

дојаву пожара  (Сл.lлист СРЈ  бр, 87/93 

Комад 3   

20. Чишћење и функционално испитивање 

свих аутоматских детектора пожара  

Члан 43.Закона о заштити од пожара  

(Сл.Гласник РС бр.111/09)   

Комад 200   

21. Испитивање функционалне 

исправности вентилационих клапни 

отпорних на пожар уз вођење 

евиденције  

Члан 43. Зкона о заштити од пожара 

(Сл.Гласник РС бр.111/09) и чл. 25 

Правилника о техни.  нормативима  за  

уређаје за аутоматско затварање врата 

или клапни отпорних према пожару 

(Сл.лист  СФРЈ бр.35/80) 

Комад 1   

22. Испитивање уређаја за аутоматско 

затварање  противпожарних врата  

Члан 43.Закона о заштити од пожара  

(Сл. Гласник РС бр.111/09) и чл.. 25 

Правилника о техничким  нормативима  

за уређаје за аутоматско затварање 

врата или клапни отпорних према  

пожару  (Сл.лист СФРЈ бр. 35/80)  

Комад 1   
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