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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ“ 

БРОЈ: И03.01-1674/6 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ  ЈН 39/19  (1.2.32)  

ДАТУМ:15.04.2019. године  

ЛАЗАРЕВАЦ 

 

   

  ОДГОВОР (ПОЈАШЊЕЊЕ) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН  39/19  (1.2.32) 

 

 

Сагласно члану 63. став 2 и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; 14/15 и 

68/15) и конкурсној документацији, дајемо одговор (појашњење) конкурсне документације за јавну 

набавку  услуга  -  контрола протипожарних  аларма ЈН 39/19  (1.2.32). 

     

Заинтересовано лице у смислу члана 3 став 5 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/12; 14/15 и 68/15) доставило је електронском поштом дана 12.04.2019. године захтев за 

додатним појашњењем    у вези припремања  понуде  за ЈН 39/19  (1.2.32) односно  следеће питање: 

ПИТАЊЕ  И ОДГОВОР: 

ПИТАЊЕ (ЦИТИРАНО):   

„ Naše pitanje se odnosi na uslov i dokazivanje koja ste naveli u konkursnoj dokumentaciji na strani 12/26, 

pod tatkom 4. obaveznih uslova: ,,Решење за обављање послова сервисирања, контролног испитивања, 

одржавања и уградње опреме за стабилне инсталације за рано откривање и аутоматску дојаву пожара 

као и обуку корисника, издато од стране Министарства унутрашњих послова Репиблике Србије.“ 

U skladu sa Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za 

obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje pozara (kontrolisanje instalacije hidrantske 

mreže za gašenje požara i mobilnih uredaja za gašenje požara) i instalacija posebnih sistema (kontrolisanje 

instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i 

zapaljivih gasova, instalacija za odvođenje dima i toplote i instalacija u zonama opasnosti od eksplozije), u 

članu 6. je navedeno: ,,Poslove kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu pozara 

moze obavljati pravno lice koje je, saglasno posebnom zakonu, akreditovano za vršenje određenih poslova 

ocenjivanja usaglašenosti“. 

Takođe sugerisemo da ne postoji ovlašćenje za obuku korisnika izdato od strane Ministarstva unutrašnjih 

poslova Republike Srbije, kao i da je po vazećem Pravilniku dozvola nadleznog organa za obavljanje 

delatnosti koja je predmet javne nabavke za koju smo zainteresovani ponudač - Rešenje za obavljenje poslova 

kontrolisanja instalacija posebnih sistema —instalacija i uredaja za automatsko otkrivanje i dojavu pozara, 

koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne situacije. 

Sa tim u vezi, molimo Vas da razmotrite našu sugestiju i da kao uslov navedete: Da ponudač poseduje: Rešenje 

za obavljenje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema — instalacija i uredaja za automatsko 

otkrivanje i dojavu pozara, koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektor za vanredne 

situacije“ i da poseduje sertifikat o akreditaciji za ocenjivanje usaglašenosti Akreditacionog tela Srbije 

ISO/IEC 17020:2012 sa obimom akreditacije iz kog se jasno moze videti da je akreditovano za periodično 

kontrolisanje instalacija i uredaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara.“ 

 

ОДГОВОР:   

Наручилац неће захтевати достављање доказа о поменутом услову под редним бројем 4 у табели на 

страни 12 конкурсне документације и у складу са тим извршиће измену конкурсне документације и 

продужити рок за подношење понуда. 

 

 

 

 Наручилац ће  истовремено са  објављивањем овог одговора  на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца, објавити и измењену конкурсну документацију и обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда. 


