
По питању заинтересованог лица, а везано за јавну набавку мале вредности услуга бр. 03/17 

и предмету набавке обликованом по партијама под називом: Набавка услуга текућих 

поправки и одржавања рачунарске опреме, штампача, рачунарске мреже, 

стабилног система за детекцију пожара, система видео надзора и телефоније, 

за Партију 2 Сервисирање и одржавање стабилног система за детекцију пожара, 

наручилац даје следеће одговоре: 

 

Питање: У навођењу Решења МУП-а Сектора за ванредне ситуације за обављање 

предметних послова, захтевано као додатни услов, позивате се на члан 44. 

став 6. Закона о заштити од пожара, па вас молим да нас упутите на  став 6. 

члана 44., јер га ми у Закону о заштити од пожара нисмо нашли. 

  

Одговор: Приликом сачињавања конкурсне документације, наручилац је позивајући се на 

члан 44. важећег Закона о заштити од пожара направио техничку грешку, погрешно 

апострофирајући „став 6.“ који у том члану заиста не постоји (будући да тај члан садржи два 

става), али се у захтеву за достављање доказа о испуњености услова суштински правилно 

изјаснио по питању Решења које треба доставити, те у овом одговору врши исправку техничке 

грешке, тако што после навода: „ Понуђач мора да поседује важећа Решења МУП-а Сектора за 

ванредне ситуације за обављање предметних послова сходно члану 44., брише: „став 6.“ и 

уписује: „став 2.“ Закона о заштити од пожара.  
 

Питање: У Закону о јавним набавкама дефинисани су обавезни услови за учешће 

у поступку јавне набавке и члан 75. став 1. тачка 5. гласи: “5. Да има важећу 

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом”. Сходно овом 

члану закона, требало би изменити конкурсну документацију јер је у Партији 2 

Решење МУП-а Сектора за ванредне ситуације за обављање предметних послова 

захтевано као додатни услов. 

 

Одговор: Наручилац је у конкурсној документацији неспорно дефинисао обавезу 

понуђача да има Решења за обављање делатности које издаје надлежни 

орган (Муп РС, Сектор за ванредне ситуације). У саставу техничке спецификације је дато 

појашњење о траженим решењима које морају да имају понуђачи како би испунили услове за 

учешће у предметном поступку набавке.  

Како предметно Решење није предуслов за упис правног лица код надлежног органа за 

регистрацију привредних субјеката у смислу посебних дозвола за обављање делатности, већ 

je једно од решења које мора имати понуђач ради обављања предметне делатности, а које се 

издаје након регистрације тог лица (уписа у АПР или другог надлежног регистарског органа), 

то иста није обавезан услов у смислу наведене одредбе ЗЈН, али је свакако један од услова 

који мора бити испуњен за обављање предметних услуга. 

 

Са датих разлога, наручилац није у обавези да врши измену конкурсне документације. 


