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 БРОЈ:404-188/2016 ДАТУМ: 01.12.2016. год 

 
                  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

 конкурсне документације за  

јавну набавку услуге - израда пројектне документације за потребе 

реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе 

ЈН ОП 34/2016 

 
 Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 30.11.2016. године у 

писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку услуге - израда пројектне документације за 

потребе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе 

(ЈН ОП 34/2016), у оквиру којих је поставило следећа питања: 

„У Конкурсној документацији предметне јавне набавке на страници 7/57 под тачком 4 

стоји да понуђач мора да испуни следеће услове: 

да поседује Овлашћење у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник 

РС“, бр.111/2009 и 20/2015) – издато од стране МУП-а Републике Србије и то: 

     1. Овлашћење за израду Главног пројекта заштите од пожара (А-1 лиценца); 

     2. Овлашћења за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и 

мера заштите од пожара: 

          1) Израда пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових 

система; (Б-1 лиценца) 

          2) Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система; 

(Б-2 лиценца) 

          3) Израде пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара и 

извођење ових система; (Б-3 лиценца) 

          4) Пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте; (Б-6 

лиценца) 

Овај услов се понавља и на страницама 8/57, 9/57 и 12/57. 

 

Како је у питању јавна набавка за израду пројектне документације, сматрамо да је 

довољно да понуђач поседује поменута Овлашћења само за пројектовање, не обавезно и 

за извођење наведених посебних система и мера заштите од пожара (Б-1, Б-2, Б-3, Б-6), 

те Вас молимо да измените овај услов из Конкурсне документације и исти доведете у 

логичку везу са предметом јавне набавке“ 

 

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

бр:124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје следеће додатне информације или појашњења: 

Дана 01.12.2016. године сачињене су Измене бр.2 конкурсне документације за 

јавну набавку услуге - израда пројектне документације за потребе реконструкције 

стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе, које су 01.12.2016. 

године објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Управе за заједничке 

послове покрајинских органа, а којима је измењен услов у погледу потребних овлашћења 

у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/09 и 20/15). 
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Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

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

 

 

            КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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