
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
за набавку услуге ПП заштите за 2016. годину за потребе Правног факултета 

(набавка Н 13/2016) 
 

Р.бр О П И С   

1. 

Услуге лица задуженог за спровођење мера заштите од пожара  (референт заштите од пожара). 
Давалац услуге се обавезује да непосредно организује и спроводи превентивне мере заштите од 
пожара сходно члану 24. Закона о заштити од пожара ( „СЛ. гласник РС“ бр. 111/2009 и 20/2015) 
Референт заштите од пожара треба: 
- да предложи одговарајући број и тип апарата за почетно гашење пожара према важећим 
стандардима и упутствима произвођача, односно Главним пројектом заштите од пожара; 
- стара се о спровођењу и примени мера и прописа утврђених Законом о заштити пожара и другим 
Законима, техничким прописима, одлукама и правилницима заштите од пожара; 
- води рачуна о законским роковима контроле и сервиса противпожарних апарата и хидраната и води 
сву потребну документацију и записнике; 
-води рачуна о законским роковима контроле и сервисирања аутоматске стабилне инсталације за 
дојаву пожара; 
-да периодично врши визуелну контролу елемената електроинсталације те води рачуна да иста 
испуњава законске услове; 
-да врши преглед објекта и писмено предлаже мере за отклањање констатованих недостатака са 
аспекта заштите од пожара; 
-да сарађује са свим извођачима радова при адаптацији и реконструкцији објекта са аспекта заштите 
од пожара; 
- да се стара о редовној провери знања запослених из области заштите од пожара (у складу са чланом 
53 Закона о заштити од пожара); 
- да редовно сарађује са инспекцијама заштите од пожара; 
- да води рачуна о законским роковима контроле громобранске инсталације и инсталације за 
изједначење потенцијала за заштиту од статичког електрицитета; 
- да обавља остале послове из области заштите од пожара који од њега буду захтевавани, сходно 
Закону о заштити од пожара; 
-  Понуђена цена треба да обухвати накнаду за 12 месеци 

2. 

Сервисирање ПП апарата 
- S-6  4  комада х 2 годишње  (10.07.2016. године и 10.01.2017. године) 
- S-9  10 комада х 2 годишње (10.07.2016. године и 10.01.2017. године) 
- Co2/5 1комада х 2 годишње (10.07.2016. године и 10.01.2017. године) 

3. 
Издавање стручног извештаја о прегледу и испитивању стабилне инсталације за дојаву пожара   
(број централа 2х 2 годишње) (10.07.2016. године и 10.01.2017. године) 

4.  Сервисирање хидранта ( 4 комада х 2 годишње) (10.07.2016. године и 10.01.2017. године) 

5. 
Преглед, мерење и издавање стручног налаза на систему за изједначавање потенцијала за заштиту од статичког 
електрицитета (број резервоара 1х2 годишње) (27.07.2016. године и 27.01.2017. године) 

6. Преглед и мерење на громобранској инсталацији, ниво заштите 1, (25.08.2016. године) 

 
 Напомена:  
 Понуђач мора да испуњава све прописане услове и да има овлашћења надлежних 
институција за обављање ове врсте посла. 
 Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен на 12 месеци. У случају да је 
потребно да се неки делови мењају, њихова уградња ће се извршити након достављања понуде 
понуђача и давања писане сагласности наручиоца. 
 
 
 
           Датум 

 

______.______. 2016. год. 

                  
         

              М.П. 

     Понуђач 
     

    ___________________________ 
    (потпис овлашћеног лица) 

 


