На основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ број 124/12 68/2015) Комисија за јавну набавку образована Решењем
директора Позпришта Атеље 212 број 1297 од 25.04.2018. године припремила је

ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. У-02/2018 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Стручне услуге из области против пожарне заштите и безбедности и здравља на
раду
Предметна набавка је обликована у две партије, и то:
Партија 1: Набавка услуга из области противпожарне заштите
Партија 2: Набавка услуга из области безбедности и здравља на раду
Ознака и назив из Општег речника набавки :
- 75251110 - услуге спречавања пожара
-71317200 - услуге у области здравства и безбедности
Поштовани,
У прилогу вам достављамо одговор Комисије за предметну јавну набавку услуга, на
питање заинтересованог понуђача од 27.04.2018. године.
Одговор је објављен на сајту Позоришта Атеље 212, Порталу јавних набавки и Порталу
јавних набавки града Београда, и прослеђен је заинтересованом понуђачу путем мејла.
ПИТАЊА
У делу тендерске документације- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (
СПЕЦИФИКАЦИЈА) И ОПИС УСЛУГА за партију 1 сте поред осталог навели „
Услови које понуђач мора да испуни: Услов из члана 25. Закона о заштити од пожара
("Сл.Гласник РС"бр.111/2009 и 20/2015) правно лице мора да испуњава прописане
услове, мора да има овлашћење надлежног Министарства за обављење ових послова и
лица у радном односу која имају положени стручни испит из области заштите од
пожара.“

Питање 1
У наведеном Закону о заштити од пожара у члану 25 пише:
„За обављање послова из члана 24. може се уговором ангажовати привредно друштво
односно друго правно лице које испуњава прописане услове и има овлашћење
Министарства за обављање ових послова.
Министар прописује ближе услове за обављање послова из члана 24. овог закона и
услове и начин издавања и одузимања овлашћења из става 1. овог члана.“
С обзиром да Министарство није прописало ближе услове за обављање послова из
члана 24 Закона самим тим ни једно правно лице није добило овлашћење надлежног
Министарства за обављање ових послова те Вас молим да овај услов избаците из
конкурсне документације.
Одговор 1
Прихватамо сугестију заинтересованог понуђача и поступамо по истој.
У делу тендерске документације- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (
СПЕЦИФИКАЦИЈА) И ОПИС УСЛУГА за партију 1 под тачком 5 сте навели да
понуђач мора да врши основу обуку запослених у области заштите од пожара (група од
10-20 полазника).
С обзиром да члан 53. став 2. Закона о заштити од пожара (Сл.Гласник РС"бр.11/09 и
20/15) дефинише услове за обављање основне обуке и провере знања запослених и
гласи :
,, Основну обуку и практичну проверу знања запослених за потребе трећих лица
обављају правна лица из члана 25. и члана 56. став 1. овог закона.“
Члан 56 став 1. Закона гласи: ,, Посебну обуку изводе правна лица која испуњавају
одређене услове и које имају одобрење Министарства“.
Питање 2.
Имајући у виду горе наведене законске одредбе, да ли то значи да ангажовано правно
лице мора поседовати одобрење Министарства унутрашњих послова за извођење
Посебне обуке јер у супротном обука радника неће бити изведена у складу са Заштитом
од пожара.“
Одговор 2
Ангажовано правно лице мора поседовати одобрење МУП-а за извођење Посебне обуке
радника.

Питање 3
Poštovani,molimo pojašnjenje stavki iz Partije 2. Kod Izrade i dopune Akta o proceni
rizika na radnom mestu i u radnoj okolini o kojem broju radnih mesta je reč tj
koliko trenutno imate sistematizovanih radnih mesta. I kod Izrade upustava i
Izrada procedura iz bznr-a, molimo pojašnjenje o kojim se procedurama i
uputstvima pod tim misli?
Одговор 3
Наручилац је у конкурсној документацији за Партију бр. 2 навео не ,, Израда и допуна
Акта о процени ризика него , Измена и допуна Акта о процени ризика“.
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду члан 13 . став 2. који
гласи:,,Послодавац је дужан да измени Акт о процени ризика у случају појаве сваке
нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада“, Наручилац је предвидео
могућност измене постојећег Акта о процени ризика.
Постојећим Актом о процени ризика је препознато укупно 22 радна места у складу са
Законом о безбедности и здравља на раду (члан 4 став 1, тачка бр. 6), док је
систематизацијом радних места предвиђено укупно 88 радних места
Појашњење у вези израда упустава и израда процедура
Наручилац је у складу са чланом 24 Закона о безбедности и здравља на раду који гласи
:
,,Послодавац који је запосленима дао на коришћење опрему за рад и средство и опрему
за личну заштиту на раду пре ступања на снагу прописа којим је утврђена обавеза из
става 1. овог члана, дужан је да обезбеди упутство за њихову употребу и одржавање.
Послодавац је дужан да обезбеди запосленима упутства за безбедан рад по прописима о
безбедности и здрављу на раду за коришћење опреме за рад и средстава и опреме за
личну заштиту на раду.“, предвидео могућност израде упутстава за безбедан и здрав
рад, у складу са потребама.
Наручилац је такође предвидео и могућност израде процедура за безбедан и здрав рад ,
које подразумевају списак активности које морају да претходе обављању радног
задатка, како не би дошло до повреда на раду (нпр. рад на висини и сл.). Потреба за
израдом упустава и процедура за безбедан и здрав рад је наведена као могућност у
зависности од радног процеса, имајући у виду делатност Наручиоца- извођење
представа , где се у зависности од представе до представе може појавити потреба за
израдом упутстава и процедура.

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку услуга бр.У-02/2018 Стручне услуге из области против пожарне заштите и безбедности и здравља на раду,
Партија 1: Набавка услуга из области противпожарне заштите, и то:
У конкурсној документацији на страни 4/53 део текста." У складу са чланом 24 став 2.
Закона о заштити од пожара Позориште је у обавези да организује заштиту од пожара.
Позориште ће организовати у складу са чл.25. Закона о заштити од пожара привредно
друштво за обављање ових послова."
Мења се и брише се текст из конкурсне документације
У конкурсној документацији на страни 4/53 у делу „Стручне
услуге у области заштите од пожара у складу са чланом 25.
Законао заштити од пожара за објекте у II.2 категорији и 6.
подкатегорија правног лица по добијеном Решењу МУП-а РС
Спецификација дужности :
Организовање и непосредно спровођење мера заштите од пожара утврђених
Законом о заштити од пожара и другим законима, техничким прописима,
одлукама и Правилницима заштите од пожара, Програмом основне обуке
запослених и другим општим актима
Обилазак и стручно технички преглед објекта у циљу утврђивања стања заштите
од пожара најмање једном недељно
Редовно извештавање директора Позоришта о свим појавама, променама и
недостацима и предлагање предузимања конкретних мера из области заштите од
пожара;
Предузимање одговарајућих мера заштите од пожара на основу уочених
недостатака;
Праћење и контроле предузетих мера;
Предлог набавке, инсталирања и правилног распореда довољно средстава и
неопходне техничке опреме заштите од пожара
Старање о законским роковима контроле техничке исправности и сервисирања
постојеће противпожарне опреме: ватрогасних апарата, хидрантске инсталације ,
противпаничне расвете, стабилних система заштите од пожара;
Израда и достављање извештаја, записника, предлога мера, сервиса или других
потребних послова из предметне области;
Учешће у обради предлога општих аката из области заштите од пожара и након
њиховог доношења;
Реализација програма основне обуке и провере знања запослених у складу са
Законом;
Праћење прописа из области заштите од пожара и техничких достигнућа из те
области и у складу са тим предлагање и предузимање потребних мера и радњи
ради унапређења заштите од пожара у Позоришту“

-
























Предлагање и контрола спровођења мера и норматива заштите од пожара
приликом, адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се врше у
објекту Позоришта
Вођење потребне евиденције из области заштите од пожара, као и друге
евиденције из делокруга заштите од пожара;
Редовна сарадња са Инспекцијама заштите од пожара
Уз претходно прегледано место, издавање дозвола за обављање радова на
заваривању, резању и лемљењу,
Обављање и других послова из области заштите од пожара а у складу са
важећим Законом о заштити од пожара
Да врши непосредну контролу спровођења утврђених или наложених мера
заштите од пожара;
-

Да у случају утврђивања одређених неправилности и недостатака
због којих постоји непосредна опасност избијања пожара наложи
хитно отклањање уочених неправилности, или забрану рада.“
Мења се и гласи „Стручне услуге у области заштите од пожара –
вођење реферата заштите од пожара (контрола примене мера ЗОП,
консултантско стручне активности, извештавање послодавца,
комуникација са надлежним инспекцијама, израда програма
обуке)“

-

У конкурсној документацији на страни 6,7/53 у делу УСЛОВИ КОЈЕ
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ:Понуђач мора да испуни следеће услове:

-

Услов из члана 25. Закона о заштити од пожара (правно лице мора да
испуњава прописане услове, мора да има овлашћење надлежног
Министарства за обављење ових послова и лица у радном односу која имају
положени стручни испит из области заштите од пожара

-

Мора да поседује овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара
и овлашћења за пројектовање посебних система заштите од пожара, односно
тим стручњака са одговарајућим лиценцама у складу са :
чл. 7 Правилника о начину израде и садржају плана заштите од пожара
аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјекаа разврстаних у
прву и другу категорију и
чл. 16. Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање
лиценце и овлашћења за израду Главног пројекта заштите од пожара и
посебних система и мера заштите од пожара Сл.Гласник Рс бр. 21/2012)

-

-

Минимум 4 лица са VII степеном стручне спреме и са уверењем о положеном
стручном испиту у области заштите од пожара, у радном односу
Сертификат Система менаџмента квалитетом ИСО 9001
Сертификат Система управљања заштитом здравља И безбедношћу ОХСАС
18001
Сертификат Система менаџмента заштитом животне средине ИСО 14001“

-

Мења се и брише се текст из конкурсне документације

-

У конкурсној документацији на страни 8/53 у делу " Позориште Атеље 212 је у складу
са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласнок РС" 101/2005, 91/2015 и
113/2017.) чл.37 организује послове за безбедност и здравље на раду и да ангажује
правно лице , односно предузетника који поседују лиценцу."
Мења се и гласи" Позориште Атеље 212 је у складу са Законом о безбедности и
здрављу на раду ("Сл.гласнок РС" 101/2005, 91/2015 и 113/2017.) организује послове за
безбедност и здравље на раду и да ангажује правно лице , односно предузетника који
поседују лиценцу."
У конкурсној документацији на страни 8/53 у делу Стручне услуге у области
безбедности и здравља на раду – вођење реферата безбедности и здравља на раду
контрола примене мера бзр, консултанстко стручне активности, извештавање
послодавца, комуникација са надлежним инспекцијама, израда програма обуке,
праћење ефикасности и примене акта о процени ризика, израда програма обуке у
области бзр, вођење и ажурирање евиденционих образаца у складу са чл.40.Закона о
безбедности и здравља на раду брише се, мења и гласи „Стручне услуге у области
безбедности и здравља на раду – вођење реферата безбедности и здравља на раду
контрола примене мера бзр, консултанстко стручне активности, извештавање
послодавца, комуникација са надлежним инспекцијама, израда програма обуке,
праћење ефикасности и примене акта о процени ризика, израда програма обуке у
области бзр, вођење и ажурирање евиденционих образаца Закона о безбедности и
здравља на раду“
У конкурсној документацији на страни 9/53 УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ИСПУНИ:
Понуђач (правно лице или предузетник) мора да испуни услове у складу са:
1) чл. 55 Закона о безбедности и здрављу на раду, односно мора да поседује
важећу лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од
стране Министарства за рад.
2) Минимум 4 лица са VII степеном стручне спреме и са уверењем о положеном
стручном испиту у области безбедности и здравља на раду, у радном односу.
3) Сертификат Система менаџмента квалитетом ИСО 9001
4) Сертификат Система управљања заштитом здравља и безбедношћу ОХСАС
18001
5) Сертификат Система менаџмента заштитом животне средине ИСО 14001
Понуђач је у обавези да при достављању понуде достави доказ о испуњењу
наведених услова.
Мења се и брише се текст из конкурсне документације
-

У конкурсној документацији на страни 29/53 у делу Образац
структуре цене са упутством како да се попуни ставка 1 у табели
„Стручне услуге у области заштите од пожара у складу са чланом

























25. Законао заштити од пожара за објекте у II.2 категорији и 6.
подкатегорија правног лица по добијеном Решењу МУП-а РС
Спецификација дужности :
Организовање и непосредно спровођење мера заштите од пожара утврђених
Законом о заштити од пожара и другим законима, техничким прописима,
одлукама и Правилницима заштите од пожара, Програмом основне обуке
запослених и другим општим актима
Обилазак и стручно технички преглед објекта у циљу утврђивања стања заштите
од пожара најмање једном недељно
Редовно извештавање директора Позоришта о свим појавама, променама и
недостацима и предлагање предузимања конкретних мера из области заштите од
пожара;
Предузимање одговарајућих мера заштите од пожара на основу уочених
недостатака;
Праћење и контроле предузетих мера;
Предлог набавке, инсталирања и правилног распореда довољно средстава и
неопходне техничке опреме заштите од пожара
Старање о законским роковима контроле техничке исправности и сервисирања
постојеће противпожарне опреме: ватрогасних апарата, хидрантске инсталације ,
противпаничне расвете, стабилних система заштите од пожара;
Израда и достављање извештаја, записника, предлога мера, сервиса или других
потребних послова из предметне области;
Учешће у обради предлога општих аката из области заштите од пожара и након
њиховог доношења;
Реализација програма основне обуке и провере знања запослених у складу са
Законом;
Праћење прописа из области заштите од пожара и техничких достигнућа из те
области и у складу са тим предлагање и предузимање потребних мера и радњи
ради унапређења заштите од пожара у Позоришту“
Предлагање и контрола спровођења мера и норматива заштите од пожара
приликом, адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се врше у
објекту Позоришта
Вођење потребне евиденције из области заштите од пожара, као и друге
евиденције из делокруга заштите од пожара;
Редовна сарадња са Инспекцијама заштите од пожара
Уз претходно прегледано место, издавање дозвола за обављање радова на
заваривању, резању и лемљењу,
Обављање и других послова из области заштите од пожара а у складу са
важећим Законом о заштити од пожара
Да врши непосредну контролу спровођења утврђених или наложених мера
заштите од пожара;
Да у случају утврђивања одређених неправилности и недостатака због којих
постоји непосредна опасност избијања пожара наложи хитно отклањање
уочених неправилности, или забрану рада.“



Мења се и гласи „Стручне услуге у области заштите од пожара – вођење
реферата заштите од пожара (контрола примене мера ЗОП, консултантско
стручне активности, извештавање послодавца, комуникација са надлежним
инспекцијама, израда програма обуке)“

-

-

НАПОМЕНА:
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВИМ изменама и попуне
ИЗМЕЊЕНУ И ДОПУЊЕНУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ објављену
на Порталу управе за јавне набавке, сајту Позоришта Атеље 212, Порталу
јавних набавки града Београда . У супротном ће понуда бити одбијена као
неприхватљива.
Постављањем на Портал Управе за јавне набвавке ИЗМЕЊЕНЕ И
ДОПУЊЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ престаје да важи претходна.

У Београду, 27.04.2018.

Комисија за јавну набавку за јавну набавку услугаСтручне услуге из области против пожарне заштите и
безбедности и здравља на раду ЈНМВ број : У-02/2018

