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Република Србија	

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,	
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА	

Сектор за инвестиције	
Јединица за имплементацију пројекта 
„Образовање за социјалну инклузију“ 

Број:ОП/Р/02/17/П-9 
Датум: 02.08.2017. 

Београд Немањина 22-26 
 
 

 На писани захтев потенцијалног понуђача, а на основу члана 54. став 12. и члана 63. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну 
набавку даје: 
 
 

Појашњење број 9. 
конкурсне документације за јавну набавку радова у отвореном поступку – Изградња Студентског 

центра Државног универзитета у новом Пазару, у Сјеници, број ОП/Р/02/17 
дато дана 02.08.2017. године 

 
 
1. Питање Понуђача: 
 
„Обавештењем о продужетку рока за доставу понуда по предметној јавној набавци од 28.07.2017. 
године дошло је до измене КД и до нових појашњења. 
Али има доста нелогичности: 
У појашњењу број 8-тражи се лиценца 415, а у измени број 6 од истог датума се брише 
-у измени бр. 6 помињете стр. 38 од 61 Модел Уговора члан 4, који се не налази на тој страни, а у 
документацији није тако и др. 
С обзиром да има доста измена било би пожељно да дате НОВУ Конкурсну документацију са 
важећим условима за јавну набавку и исправном нумерацијом страна“. 
 
Oдговор Наручиоца: 
 
Првобитни захтев Наручиоца да понуђачи имају радно ангажованог носиоца лиценце 415 избрисан 
је, као један од услова у оквиру кадровског капацитета, као што је и наведено у  Измени број 6, број 
404-02-45/2017-17, која је објављена дана 28.07.2017. године у 13:56. 
 
Члан 4 налази на страници 37 од 61 у конкурсној документацији, која је обајвљена дана 04.05.2017. 
године у 15:27. Како је Изменом број 6, број 404-02-45/2017-17, која је објављена дана 28.07.2017. 
године у 13:56 додат Образац 17,  број страница је увећан за један. Наручилац ће објавити 
пречишћен текст са свим изменама.  
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2. Питање Понуђача: 
 
„Обраћамо Вам се са захтевом да измените конкурсну документцију - Изградња Студентског 
центра Државног универзитета у Новом Пазару, Сјеница, јер нисте предвиделу посебну дозволу, 
која се захтева посебним прописима - члан 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама. 
Од понуђача нисте захтевали достављање Решења о издавању лиценце за вршење послова монтаже, 
пуштања у рад и одржавања система техничке заштите, што сте по више законских прописа у 
обавези да урадите, из следећих разлога: 
1)     Извођењем техничке заштите сматра се монтажа, повезивање система техничке заштите. 
2)     Под монтажом система техничке заштите подразумева се постављање инсталација и уградња 
уређаја и опреме. 
3)     Средствима и уређајима техничке заштите сматрају се и системи видео обезбеђења. 
4)     Пошто се услови, у складу са чланом 76 став 6 Закона о јавним набавкама, прописују да су у 
логичној вези са јавном набавком, увидом у предмер и предрачун радова може се утврдити да је 
уградња система техничке заштите, односно видео наџор  предмет ове јавне набавке ( Д - 
телекомуникационе и сигналне инсталације, 3. Видео надзор инсталација, позиције 3.1.-3.4) 
5)     За обављање послова на уградњи система техничке заштите, неопходно је поседовање важеће 
дозволе надлежног органа за обављање делатности, а таква дозвола је предвиђена посебним 
прописом 
6)     Од 01.01.2017. године, према важећим прописима који регулишу област техничке заштите, 
односно према Закону о приватном обезбеђењу ( Сл. Гласник РС број 104/2013, 42/2015), као и 
према Правилнику о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава ( 
Сл. Гласник РС број 19/2015) послове монтаже и пуштања у рад система техничке заштите може да 
обавља само правно лице или предузетник који има решење/лиценцу издату од Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Дирекција полиције, Управа полиције. 
У складу са наведеним чињеницима, захтевамо измену конкурсне документације и усаглашавањем 
за законским прописима. 
Уколико Наручилац заступа другачији став од понуђача и неће да измени конкурсну 
документацију, сматрамо да је неопходно да прибави службено мишљење Министарства 
унутрашњих послова, јер Министарство просвете, науке и технолошког развоја није овлашћено да 
одобрава одступање и кршење закона, чији примену није надлежно ни да контролиште“. 
 
Oдговор Наручиоца: 
Усваја се примедба подносица захетва за измену конкурне документације као законски основана и 
понуђачи су у обавези да у смислу члан 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама приликом 
подношења понуде доставе и фотокопију  Решења о издавању лиценце за вршење послова монтаже, 
пуштања у рад и одржавања система техничке заштите, које издаје Министарство унутрашњих 
послова Републике Србије, Дирекција полиције, Управа полиције. 
 
У скаду са наведеним, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 
 
Додатно појашњење из конкурсне документације објављено је на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца.    
 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- Интернет страници наручиоца 

 
Председник комисије за јавну набавку, 

Александар Радулов 


