
 

 

                     
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАРОДНА СКУПШТИНА 
   03 Број: 404-8/9-19-6                                                        
      22.03.2019. године 
          Б е о г р а д 
 
 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15) 
доствљамо вам                

 
 

ОДГОВОР бр. 1 
 

на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку 
услуга – Текуће одржавање постојећих сплит система у објектима које користи Народна 

скупштина Републике Србије, ЈН бр. 9/19 
 
                   

Питањe: 

 

„U otvorenom postupku JN 9/19 Tekuće održavanje postojećih split sistema u objektima koje koristi 

Narodna skupština Republike Srbije u dodatnim uslovima na strani 20 tačka 2.3.1 ste naveli: minimum 

dva angažovana frigomehaničara sa minimum 5 godina radnog iskustva u struci i sertifikatom А1 o 

položenom ispitu za rukovanje opasnim materijama štetnim za okolinu (freonima). 
Da li važi sertifikat o obuci za rukovanje F-gasovima, kategorija 1 koji je dobijen u sertifikovanom centru 

u Londonu pošto trenutno u Srbiji niko nemа ovaj sertifikat. Po informacijama kojima mi raspolažemo 

polaznici su završili obuku, dobili papir da su završili obuku ali niko nije polagao jer još nije formirana 

ni komisija.” 

 

Одговор: 

 

Прихвата се као доказ сертификат о обуци за руковање F-гасовима категорије 1, наведен у питању 

потенцијалног понуђача. 

Наручилац прихвата као доказ и потврду о завршеној обуци за руковање опасним материјалима 

штетним за околину (фреонима) у адекватној образовној установи на територији Републике Србије. 

Сходно наведеном у претходном ставу, Наручилац врши измену на страни 20 од 57 Конкурсне 
документације, под тачком 2.3.1., и сада гласи: 
 
„2.3.1. Минимум два ангажована фригомеханичара са минимум 5 година радног искуства у струци 

и сертификатом А1 о положеном испиту за руковање опасним материјама штетним за околину 

(фреонима) или потврдом о завршеној обуци за руковање опасним материјалима штетним 

за околину (фреонима). 

Доказ:  

-Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, образац (VI-7 КД), 

- За запослено лице 

фотокопију закљученог уговора о раду и фотокопију М обрасца 



 

 

За радно ангажовано лице,  

 фотокопију уговора о делу, о допунском раду, о привременим и повременим пословима 

- Копија сертификата или потврде о завршеној адекватној обуци на име сервисера и 

дипломе о завшеном образовању из струке (eлектротехничар за расхладне и термичке уређаје 

или фригомеханичар“ 

 
 

Напомена: 
Одговор је објављен на Порталу  јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

Одговори на питањe и појашњење имају карактер саставног дела конкурсне документације          
                                                                                                     
 
 
                                                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


