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Наручилац, општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 6/2018, на основу 

члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 68/2015) врши : 

 

I ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку број 6/2018 у отвореном поступку 

зa доделу Уговора о јавној набавци  радова  на санацији, адаптацији и 

реконструкцији објеката Дома за децу и омладину „Станко Пауновић“ у 

Неготин 

 

ПИТАЊЕ: Потенцијални понуђач доставио је питање Наручиоцу: 

“Законом о јавним набавкама, чланом 75. став 1. тачка 5) предвиђено да понуђач у 

поступку јавне набавке мора доказати да поседује важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. Обзиром да се у оквиру извођења радова захтева 

да системе за сигнализацију и аутоматску дојаву пожара изводе само правна лица 

која поседују Б2 лиценцу за извођење система за дојаву пожара коју издаје МУП 

Републике Србије, да ли је потребно да понуђачи поседују ову лиценцу? Уколико је 

одговор позитиван, то захтева измену обавезних услова у поступку јавне набавке. 

Такође, обзиром да се у оквиру извођења радова захтева и извођење радова на 

систему видео надзора, да ли је потребно да понуђачи поседују лиценцу за вршење 

послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке 

корисника коју издаје МУП Републике Србије? Уколико је одговор позитиван, то 

захтева измену обавезних услова у поступку јавне набавке. 

Сматрамо да су горе поменуте лиценце неопходне како би сви потенцијални 

понуђачи могли да учествују у поступку јавне набавке, обзиром да наведене радове 

могу да изводе искључиво лица која за то поседују горе поменуте лиценце.” 

ОДГОВОР: Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда врши измену и 

допуну  врши измену и допуну конкурсне документације у ДЕЛУ V Услови за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и чл. 76. закона о јавним набавкама и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова,   1. Обавезни услови, тачка 4. 

тако што уместо Напомене: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним 

прописом“,  

 

 



 

Треба да стоји: 

За ову јавну набавку потребно је да поседују Б2 лиценцу за извођење система за 

дојаву пожара коју издаје МУП Републике Србије и лиценца за вршење послова 

монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обуке 

корисника издату од  Министарства унутрашњих послова Републике Србије 

Дирекција полиције, Начелник Управе полиције. 

Измена се односи на конкурсну документацију у целини. 

 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће 

у складу са чланом 63. ЗЈН, продужити рок за доставу понуда и објавити 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку број 6/2018 

 
   

 


