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 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.2 

конкурсне документације за јавну набавку услуга – ревизија пројектно-

техничке документације за потребе реконструкције стабилног система за 

дојаву пожара у згради Покрајинске владе 

 ЈНМВ 37/2018 
 

  

Наручилац је путем e-maila дана 11.12.2018. године примио захтев којим се 

тражe додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну 

набавку услуга – ревизија пројектно-техничке документације за потребе 

реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе у 

оквиру којег је постављено следеће питање: 

 „Поштована господо,  

молим Вас да ми у складу са Законом о јавним набавкама одговорите на следећа 

питања везана за ЈНМВ 37/2018 БРОЈ КД:404-289/2018: 

1. У члану IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА у тачци 3. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД 

ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, У СКЛАДУ ДА ЧЛАНОМ 81. ЗЈН: под бројем 5. 

наведено је :  

да поседује важеће овлашћење у складу са Законом о заштити од пожара („Службени 

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

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

2. Овлашћење 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) израда 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). 

С обзиром да је предмет набавке следећи: 

Предмет ревизије – стручне оцене и техничке контроле представљају следећи 

пројекти: 

1. Идејно Решење реконструкције стабилног система за аутоматску детекцију и 

дојаву пожара у згради Покрајинске владе; 

2. Идејни пројекат реконструкције стабилног система за аутоматску детекцију и 

дојаву пожара у згради Покрајинске владе; 

3. Пројекат за Извођење реконструкције стабилног система за аутоматску детекцију и 

дојаву пожара у згради Покрајинске владе; 

4. Сви припадајући елаборати и свеске. 

молим Вас да ми одговорите на следеће питање: 

ПИТАЊЕ 1. Због чега се траже све горе наведене лиценце када је предмет набавке 

покривен лиценцама Б1 и Б2 по Закону о заштити од пожара?“. 
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Одговор Наручиоца: 

Наручилац је дана 12.12.2018. године сачинио Измене бр.1 конкурсне 

документације за јавну набавку услуга – ревизија пројектно-техничке документације 

за потребе реконструкције стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске 

владе којима је извршена измена овог обавезног услова за учешће у поступку јавне 

набавке. 

 

Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

Комисија за јавну набавку 
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