
 

Матице српске 1 

Нови Сад 

ЈНОП бр. 18-46/18-6 

Датум: 09.08.2018. 

 

Додатне информације/појашњења број 1 

у вези Конкурсне документације за јавну набавку грађевински радови на адаптацији и 

уређењу приземља и првог спрата зграде Матице српске, ЈНОП бр. 46/18 

 

Наручилац је дана 07.08.2018. године, од заинтересованог лица електронским путем, примио захтев 

за додатним информацијама или појашњењем Конкурсне документације за јавну набавку 

грађевински радови на адаптацији и уређењу приземља и првог спрата зграде Матице српске, ЈНОП 

бр. 46/18 

ПИТАЊЕ 1: 

 У Конкурсној документацији на страни 34/78 у делу 3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ стоји да понуђач 

поседује: 

„... Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 

(чл. 75. ст. 1. ЗЈН) 

Молимо Наручиоца да појасни да ли је потребно са понудом доставити било коју дозволу надлежног 

органа из чл. 75. ст. 1 ЗЈН 

ПИТАЊЕ 2: 

У конкурсној документацији на страни 36/78 у делу НАЧИН ДОКАЗИВАЊА-КАДРОВСКИ 

КАПАЦИТЕТ стоји да понуђач поседује: 

„...уверење о положеним стручним испитима из области Безбедности и здравља на раду – уверење о 

заштити од пожара...“ 

Молимо Наручиоца да појасни на која лица се тражена уверења односе. 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Матица српска као наручилац доставља одговор: 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 

Чланом 75. ст 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дефинисано је да је пунуђач дужан да има важећу 

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

предвиђена посебним прописом. Посебна дозвола за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке у овом поступку није предвиђена посебним прописом, стога понуђач није дужан да доставља 

дозволу надлежног органа у смислу члана  75. ст 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, док је остале 

дозволе које се односе на члан 75. ст 1. дужан да достави у скаду и на начин дефинисан конкурсном 

документацијом предметног поступка јавне набавке. 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 

Одговор на постављено питање садржан је у првим изменама конкурсне документације. 

 

Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

  

              Комисија за јавну набавку 


