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На основу члана 63. став 3.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
68/15), Комисија за јавне набавке Наручиоца даје: 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ

 У поступку  јавне набавке  грађевинских  радова  на  реконструкцији   и  надградњи 
постојеће школе са изградњом фискултурне сале на објекту ОШ “Мајур” Мајур редни број ЈН 
04/20, Наручилац је, дана 16.01.2020. године,  електронским путем, примио од стране 
потенцијалног  понуђача  захтев  за  појашњење конкурсне  документације  са  следећим 
питањима:

Питање 1:

У  делу  конкурсне  документације  на  страни  29  у  поглављу  5.  Услови  за  учешће  у 
поступку јавне набавке тражи се : (4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора 
доказати  да  има  важећу  дозволу надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. 
став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „да поседује овлашћење за обављање послова извођења посебних система и 
мера  стабилних  система  за  гашење  и  дојаву  пожара  ДОКАЗ:  „Решење-лиценца 
Министарства Унутрашњих послова Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације 
којим  се  овлашћује  привредно  друштво  за  обављање  послова  извођења  посебних 
сисстема и мера стабилних система за гашење и дојаву пожара.“.

“. Молимо Вас да нам одговорите да ли је довољно да понуђач поседује овлашћење за 
послове извођења посебних система и мера и то: 

- стабилних система за дојаву пожара, зато што у тендерској документацији не постоје 
радови везани за извођење стабилних система за гашење пожара

Одговор: У овом смислу извршиће се измена конкурсне документације тако да уместо:

ДОКАЗ: „Решење-лиценца Министарства Унутрашњих пшослова Републике Србије – 
Сектор  за  ванредне  ситуације  којим се  овлашћује  привредно  друштво  за  обављање 
послова извођења посебних сисстема и мера стабилних система за гашење и дојаву 
пожара.“.



Пише:

ДОКАЗ: „Решење-лиценца Министарства Унутрашњих пшослова Републике Србије – 
Сектор  за  ванредне  ситуације  којим се  овлашћује  привредно  друштво  за  обављање 
послова извођења посебних система и мера стабилних система за дојаву пожара.“

Ово појашњење доставља  се  подносиоцу захтева  и  објављује  се  на  Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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