
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-00101/2019-12/8 

Датум: 6. децембар 2019. године 

Б е о г р а д 

         

 

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

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке радова 

- извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип 

Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза - 

 редни број 31/2019 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 5. 

децембра  2019. године у 14.15 сати: 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

Имајући у виду да је наручилац дана 05.12.2019. извршио Измену конкурсне 

документације у, између осталог, делу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. И 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, део- додатни услови 

Кадровски капацитет, тако што је обрисао “важећу лиценцу за извођење посебних 

система и мера заштите од пожара (извођење стабилних система за дојаву пожара)” 

и обрисао “важећу лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања 

система техничке заштите и обуке корисника”, молимо Вас за појашњење:  

Да ли је неопходно да понуђач (правно лице) прилаже “важеће овлашћење за обављање 

послова извођења посебних система и мера заштите од пожара (извођење стабилних 

система за гашење пожара и извођење стабилних система за дојаву пожара) за правно 

лице као и “важећу лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања 

система техничке заштите и обуке корисника” за правно лице, како је наведено у 

пречишћеном тексту конкурсне документације у делу III Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. И 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова, Обавезни услови – редни број 5. и 7. ? Молимо Вас за појашњење да ли је ово 

неопходно, имајући у виду да у предмеру и предрачуну радова за ову јавну набавку не 

постоје врсте радова који су покривени овим овлашћењем, односно лиценцом.   

 

1.Одговор Комисије:  

 

Измењена Конкурсна документација биће доступна на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 

 

Комисија за јавну набавку 

Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

Горица Јовановић, грађевински техничар;  



Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

Јадранка Савић, дипломирани правник; 

Младен Радић, дипломирани правник. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


