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Број : 1-02-4047-20/19-8
Датум: 09.09.2019.

Београд
ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документадије у вези јавне набавке услуга —
одржавање уређаја за заштиту од пожара у објектима и службеним возилима Агенције, на
две године, број 1-02-4047-20/19;

Скодно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број
124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам појашњење конкурсне документације у вези са
постављеним питањем од 5.9.2019 године:
ПИТАЊЕ:

„Molimo Vas da nam odgovorite па sledeće pitanje vezano za uslove učešća па tenderu za
javnu nabavku usluga održavanja uređaja za zaštitu od požara u objektima i službenim vozilima
Agencije, na dve godine , br.1-02-4047-20/19 i to:
Posedujemo staro rešenje MUP-a za obavljanje poslova ispitivanja i servisiranja ručпih ,
prevoznih i prenosnih aparata i sistema za dojavu i gašenje požara, kao i Potvrdu ATS-а za
_
obavljanje ovih poslova
U uslovima za učešće na tenderu ne spomiпjete trenutno važeći uslov да firma za učeše иа
tenderu umesto važeće dozvole za obavaljanje delatnosti kao dokaz kompetentnosti za obavljnje
poslova može да priloži "Potvrdu odATS-a (Akreditacionog tela Srbije).
Obzirom da je veoma mali broj farmi ishodovao rešenje MUP-a , ро novom pravilniku
(Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za
obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih
sistema („ S/. glasnik RS" br. 52/15 i 59/2016) , a da se potvrda ATS-a takođe priznaje, molimo
Vas da nam odgovorite dali možemo da ućestvujemo па ovoj javnoj nabavci, ukoliko priložimo
POTVRDUATS-a I STARO REŠENJE MUP А".
ОДГОВОР:
Приликом одређивања овог услова и начина на који се доказује, Наручилац се пре
свега руководио Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15,
87/18 и 87/18 - др. закони) и Правилника о посебним условима које морају испуњавати
правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и
уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система ("Службени гласник РС", бр.
52/15 и 59/16).
Паиме, чланом 44. Законаје прописано:
Исправност инсталација и уређаја за аутоматско omxpuaaњe и дојаву пожара.
гашеtне пожара, детекцију експлозивних и запаљивих гасова, инсталација у зонама
опасности од експлозије, инсталација за одвођеtvе дима u топлоте, инсталација
хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилних уређаја за гашење пожара мора се
контролисати на сваких шест месеци од стране овлашhеног правног лица.
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Министар прописује посебне услове за давање и одузимање овлашћења, начин
давања и одузимања овлашћења, посебне услове техничке опремљености, начин и послове
контролисаtна, садржај исправе о контролисању као и број, стручну спрему и услове за
запослена лица који обављају послове контролисања из става 1. овог члана.
Чланом 11. Правилникаје прописано:
Овлашћење за обављање послова контролисања 1Vlинистарство унутрашњих
пословп (у даљем тексту: Министарство), издаје правном лицу које испуњава услове за
обављање одређених послова из чл. 4-10. овог Правилника.
Чланом 12. Правилникаје, између осталог, прописано:
3а.кпгев за издавање овлашћења за обављање одређених послова садрагси:
9) доказ о компетентности правног лица, односно о акредитацији правног лица за
обпвљање одређених послова за које се подноси за.ктев за добијање овлашtгења.
Дана 5.9.2019. године, Комисија је упутила допис МУП — Сектор за ванредне
ситуације, са молбом да и они дају своје мишљење/тумачење на постављен зактев за
појашњење конкурсне документације. Као рок за достављање мишљења/тумачења Комисија
је одредила 9.9.2019. године.
Како до данас није достављено мишљење/тумачење МУП — Сектор за ванредне
ситуације, а на основу свега напред наведеног, Паручилац остаје при услову из конкурне
документације и начину на који се доказује овај услов.
Наручилац наведене законске и подзаконске одребе тумачи тако даје као услов за
обављање делатности потребно доставити важеће Решење МУП о давању овлаш;;iења за
обављање предметних делатности, а даје акредитација само један од услова за добијање овог
Решења.

Ово појашњење конкурсне документације објавити у року од три дана од дана
пријема захтева, на Порталујавних набавки и на интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДН~ИК КОМИСИЈЕ
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