
 

 

Дел.бр. 7226/3-2 

Датум: 24.04.2019. 

Страна 1 од 2       

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ– јавне набавке у отвореном 

поступку  услуге – текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност  

 

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 

68/2015)достављамо информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне у отвореном 

поступку-услуге  –текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност , редни број  У 18-11 

 

 

Измене конкурсне документације се односи на: 
 

1. Страна 7 у делу Техничка спецификација под редним бројем 20 стоји: 

 
 

 

 

 

 

 

Треба да  стоји: 
 

 

 

 

 

 

 

2.У складу са променом тачке 20 у техничкој спецификацији мења се и 

образац 2 који прилажемо: 

 
 

 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

20. Испитивање отпора 

електроинсталације члан 40. Закона о 

заштити од пожара Сл. Гласник РС 

бр.111/09 и 20/2015) 

Објекат 10 

20. Испитивање отпора 

електроинсталације члан 40. Закона о 

заштити од пожара Сл. Гласник РС 

бр.111/09 и 20/2015) 

Објекат 22 



 

 

ОБРАЗАЦ 2 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

и упутством како да се попуни  

 

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

               ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ  

                                                                                   У 18-11 

 

Р.Б.   Опис Јед. 

мере 

Количина Јединична 

Цена без 

ПДВ-а 

Укупно 

Без ПДВ-а 

1. Редован шестомесечни преглед  и 

испитивање на ХВП  ПП апараата 

типа S-6  Члан 43.Закона о заштити 

од пожара (Сл.Гласник РСбр.111/09 и 

20/2015 ).Формирати цену за 2 

шестомесечна прегледа и 1 

испитивање  

Ком 97   

2. Редован шестомесечни преглед  и 

испитивање на ХВП  ПП апараата 

типа S-6 A Члан 43.Закона о заштити 

од пожара (Сл.Гласник РСбр.111/09 и 

20/2015 ).Формирати цену за 2 

шестомесечна прегледа и 1 

испитивање 

Ком 119   

3. Редован шестомесечни преглед  и 

испитивање на ХВП ПП апараата 

типа S-9 ; Члан 43.Закона о заштити 

од пожара (Сл.Гласник РСбр.111/09 и 

20/2015 ) Формирати цену за 2 

шестомесечна прегледа и 1 

испитивање 

Ком 116   

4. Редован шестомесечни преглед  и 

испитивање на ХВП  ПП апараата 

типа S-9 А Члан 43.Закона о заштити 

од пожара (Сл.Гласник РСбр.111/09 и 

20/2015 ).Формирати цену за 2 

шестомесечна прегледа и 1 

испитивање 

Ком 71   

5. Редован шестомесечни преглед  ПП 

апарата типа С02- 5кг ; Члан 

43.Закона о заштити од пожара 

(Сл.Гласник РСбр.111/09 и 20/2015 ) 

Формирати цену за 2 шестомесечна 

прегледа  

 

Ком 26   



6. Редован шестомесечни преглед     и 

испитивање на ХВП ПП апараата 

типа S-1 А; Члан 43.Закона о заштити 

од пожара (Сл.Гласник РСбр.111/09 и 

20/2015) 

Формирати цену за 2 шестомесечна 

прегледа и 1 испитивање 

Ком 9   

7. Редован шестомесечни преглед  и 

испитивање на ХВП ПП апараата 

типа S-2 А; Члан 43.Закона о заштити 

од пожара (Сл.Гласник РСбр.111/09 ) 

и 20/2015 

Формирати цену за 2 шестомесечна 

прегледа и 1 испитивање 

Комад 8   

8. Редован шестомесечни преглед  и 

испитивање на ХВП  ПП апараата 

типа S-2  Члан 43.Закона о заштити 

од пожара (Сл.Гласник РСбр.111/09 и 

20/2015 ).Формирати цену за 2 

шестомесечна прегледа и 1 

испитивање 

Комад 3   

9. Мерење притиска и простока воде у 

хидрантској мрежи; Члан 43.Закона о 

заштити од пожара (Сл.Гласник 

РСбр.111/09 и 20/2015) 

 Формирати цену за 2 шестомесечна 

прегледа  

 

Комад 160   

10. 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) 

Формирати цену за 2 шестомесечна 

прегледа 

 

 Комад 725   

11. Уградња нових ПП лампи  

 

Комад 100   

12. 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) Формирати 

цену за 4 чишћења 

 

Објекат 5   



13. 

 

Чишћење канала вентилације и 

климатизације у вешерници Члан 

40.став 3.Закона о заштити од пожара 

(Сл.Гласник РС бр.111/09 и 20/2015) 

и чл. 50.Правилника о техничким 

нормативима за системе за 

вентилацију или климатизацију 

(Сл.Лист СФРЈ 38/89) 

Преглед и испитивање система за 

одимљавање у објекту ''Звездана 

прашина''(члан 44 Закона о заштити 

од пожара,Сл.гласник РС бр.111/09) 

Формирати цену за 2 чишћења 

 

Објекат 5   

14. 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 и 20/2015), 

а у складу са чл.68. и 73. Правилника 

о техничким нормативима за 

стаб.инсталације за дојаву пожар 

(Сл.лист СРЈ бр.87/93). 

Формирати цену за 2 испитивања 

 

Ком 3   

15. Програмирање централе Периодични 

преглед исправности,  сервисирање и 

одржавање стаблног система за 

аутоматску   детекцију и дојаву 

пожара и алармирање.Члан   43. 

Закона о заштити од пожара(Сл.  

Гласник  РС бр..111/09 и 20/2015 )  и 

члан .72. и чл.73. Правилника о 

техничким   нормативима за стабилне 

инсталације   за дојаву пожара  

(Сл.лист СРЈ.бр. 87/93). 

Извршити чишћење детектора 

пожара. 

Формирати цену за 2 шестомесечна  и 

4 двомесечна испитивања 

 

Ком 7   

16. 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 20/2015) 

и чл. 25 Правилника о техни.  

нормативима  за  уређаје за 

аутоматско затварање врата или 

Ком 2   



У колону Јединична цена без ПДВ-а - уписују се цене по јединици мере без ПДВ-а 

У колону Укупно без ПДВ-а – уписују се цене за тражену количину без ПДВ-а 

                                                  Укупна вредност без ПДВ-а  ----------------------------------------- 

                                                                                      ПДВ -а ________________ 

                                                   Укупна вредност са  ПДВ-ом  ----------------------------------------- 

Понуђач (заокружити): 

1. је у систему ПДВ-а 

2. није у систему ПДВ-а 

*Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора. 

Понуда број:___________ 

Место:________________ 

Датум:________________                                                                                        
М.П.       ________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                

потпис овлашћеног лица понуђача 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

клапни отпорних према пожару 

(Сл.лист  СФРЈ бр.35/80) 

Формирати цену за 2 испитивања 

 

17. Испитивање уређаја за аутоматско 

затварање  противпожарних врата  

Члан 43.Закона о заштити од пожара  

(Сл. Гласник РС бр.111/09 и 20/2015) 

и чл.. 25 Правилника о техничким  

нормативима  за уређаје за 

аутоматско затварање врата или 

клапни отпорних према  пожару  

(Сл.лист СФРЈ бр. 35/80)  

Формирати цену за 2 испитивања 

 

Ком 9   

18. Обележавање евакуационих путева у 

објекту постављањем натписа са 

ознаком смера кретања ка излазу 

Члан 28. Закона о заштити од 

пожаара (Сл.гласник РС, бр.111/09 и 

20/2015 ) 

 

Ком 50   

19. Обука лица за рад са централом 

дојаве пожара Члан 44 и 77..Закона о 

заштити од пожара  (Сл. Гласник РС 

бр.111/09 и 20/2015) 

Ком 21   

20. Испитивање отпора 

електроинсталације члан 40. Закона о 

заштити од пожара Сл. Гласник РС 

бр.111/09 и 20/2015) 

Објекат 22   



 

 

 

 

 

 

  


