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Л е с к о в а ц 
 

На основу чл. 63 ст. 2 и ст. 3 ЗЈН (Сл.гл.РС.бр. 124/12 и 68/15), а на основу тражених 

појашњења конкурсне документације од стране заинтересованог лица 

 

Комисија за јавну набавку бр. МВ 134-2/19–  Услуге израде пројекта заштите од 

пожара и стабилног система дојаве пожара, даје следећи 

 

 

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ 1 

 

Питање 1:  

 У тачки 2.1 став 5. дали сте услов из члана 75. став 1. тачка 5.,  доказ овлашћење 

МУП-а за обављање послова израде главног пројекта  заштите од пожара, а у додатним 

условима личне лиценце  за израду главног пројекта заштите од пожара – А и лиценце 

за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара – Б2. 

 Обзиром да је предмет јавне набавке и израда пројекта стабилног система дојаве 

пожара, а да је за то неопходна лиценца фирме Б2, сматрамо да је неопходан услов 

предметне јавне набавке да фирма поред лиценце за израду главног пројекта  заштите 

од пожара –А и лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите 

од пожара – Б2. 

 

Одговор 1:  

Приликом израде Конкурсне кокументације дошло је до техничке грешке тако да је у 

тачки 2.1 став 5. изостављен неопходан услов предметне јавне набавке, да фирма поред 

лиценце за израду главног пројекта  заштите од пожара – А има и лиценцу за 

пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара – Б2. 

 

Тачка 2.1 став 5. гласи: 

Услов из члана чл. 75. Ст. 1. тачка 5 )  

 

-Доказ: 

Решење МУП-а за обављање послова израде главног пројекта  заштите од пожара 

Решење МУП-а за обављање послова израде главног пројекта  стабилног система дојаве 

пожара 

 

(Наручилац ће изменити конкурсну документацију у овом делу.) 

 

 

У Лесковцу, 12.12.2019. год. 

                   Комисија за јавну набавку 

       

              _________________________

      


