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                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг 

број 01-404-15/2017 од  08.05.2017.године-  “Извођење радова на санацији зграде ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ из Ирига ”  , сачинила је  

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ  ЗГРАДЕ ОШ „ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ  

БР.ЈН 01-404-15/2017 

 

              Дана 22.05.2017.године примили смо мејлом  допис којим се траже додатнe 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -“Извођење радова на санацији зграде 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига ” ,у оквиру којих су  постављена следећа питања: 

 

 Питање 1.  „У обавезним условима тражи се: Понуђач је дужан да поседује овлашћење издато 

привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова, извођења посебних 

система и мера заштите од пожара  Питање је:Да ли се признаје инжењер са лиценцом за 

обављање послова,извођење посебних система и мера заштите од пожара,који је ангажован 

уговором о делу?“ 

 

                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  -“Извођење радова на санацији зграде ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ из Ирига ”, доставља додатне информације/појашњење на постављенo питањe: 

 

На питање број 1.  

У конкурсној документацији на страни 82/269 – под тачком 4. Обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75.ЗЈН стоји: 

Услов: Понуђач је дужан да поседује овлашћење издато привредном друштву односно другом 

правном лицу за обављање послова, извођења посебних система и мера заштите од пожара 

Доказ:Овлашћење сектора за ванредне ситуације Републике Србије издато привредном друштву 

односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од 

пожара. 

      Из напред наведеног произилази да правно лице мора да поседује Овлашћење сектора за 

ванредне ситуације Републике Србије издато привредном друштву односно другом правном лицу 

за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара, а не запослени. 



 

 

 

  Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

              Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку и  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) . 

 

 

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

                                                                               

http://www.irig.rs/

