
 

Предмет: додатне информације или појашњења бр.2 у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку услуге - израда пројекта замене постојећег стабилног система 

за аутоматску детекцију и дојаву пожара у згради Скупштине АПВ, ЈН ОП 26/2015. 

 

Дана 23.07.2015. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну услуге - израда пројекта 

замене постојећег стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара у згради 

Скупштине АПВ – ЈН ОП 26/2015, у оквиру којег је тражио појашњење: 

 

У конкурсној документацији, одељку 5.1.1 (обавезни услови) под редним бројем 

5, тражи се да понуђач мора да "поседује овлашћење за пројектовање и извођење 

посебних система из члана 38. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" 

број 111/209 и 20/2015)". Исти услов се такође тражи у одељку 5.2.1 (обавезни услови 

за подизвођача) и 5.3.1 (обавезни услови за сваког понуђача из групе понуђача). 

 

Колико нам је познато, орган надлежан за издавање траженог Овлашћења (МУП 

Републике Србије), до данашњег дана (самим тим и до дана кад је расписан јавни 

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку) - није издао ниједно 

Овлашћење за пројектовање и извођење посебних система које тражите конкурсном 

документацијом. С обзиром на ову чињеницу, поменути услов ће елиминисати све 

понуђаче, односно довести до неуспешног поступка јавне набавке. 

 

Да ли сте у састављању обавезних услова претходно консултовали надлежни 

орган (МУП РС) о могућности да понуђачи доставе тражени документ? Уколико нисте, 

молимо Вас да нам одговорите да ли ћете проверити наш навод и ускладити конкурсну 

документацију са реалним стањем, одн. уклонити обавезни услов ког ниједан понуђач 

на територији Србије не може да испуни? 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) Комисија за јавну набавку припремила је појашњење 

везано за припремање понуде:  

 

На страни 4/51 Конкурсне документације за јавну набавку услуге - израда 

пројекта замене постојећег стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара 

у згради Скупштине АПВ, ЈН ОП 26/2015 је наведнео, да предметја јавна набавка се 

спроводи у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС" број 

111/209 и 20/2015). У ставу 3. члана 89. Законом о заштити од пожара предвиђено је 

да до почетка примене подзаконских прописа из става 2. члана 89. Закона о заштит од 

пожара примењују се одредбе важећих подзаконских прописа које нису у супротности 

са одредбама овог Закона. Према информацијама Наручиоца, споменути подзаконски 

прописи још увек нису донети, на основу тога, доказ о испуњености услова из члана 
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75. став 5. Закона о јавним набавкама треба доставити у складу са правилником који је 

важиио пре доношења Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС" број 

111/209 и 20/2015). 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр. 124/12 и 14/15) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом 

лицу и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs. 
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