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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 14/15 - ИЗРАДА ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД 
ПОЖАРА 

 
За јавну набавку у отвореном поступку бр.14/15 – Израда Правила заштите од 
пожара, постављена су следећа питања понуђача: 

 

 
Питањa: 
 
1. Da li je ponuđač u obavezi da, pre davanja ponude, obiđe sve lokacije navedene u konkursnoj 

dokumentaciji? 

2. Da li postoje crteži objekata (osnove svih etaža) koji su predmet konkursne dokumentacije? 

3. Da li licencirano pravno lice koje je izvršilo periodično ispitivanje uslova radne okoline za 
objekte koji su  predmet  ove javne nabavke mora obezbediti „Potvrdu da je obišao objekte i 
izvršio uvid u postojeće stanje objekata“  jer je u okviru metodologije periodičnog ispitivanja   
izvršilo širi uvid u postojeće stanje objekata nego što je predviđeno ovom nabavkom (videti 
propisani  stručni nalaz prema članu 18. Pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja opreme 
za rad i ispitivanja uslova radne okoline ("Službeni glasnik RS" broj 94/06, 108/06 – ispravka 
i 114/14)) 

 
Одговори: 

 
1. Да, понуђач је у обавези да обиђе све локације наведене у конкурсној документацији, 

без измена, јер се ради о обиласку свих локација ради увида у постојеће стање 
објекта, распореду и означавању просторија, степеништа и евакуационих излаза, 
месту и распореду мобилне ватрогасне опреме, ПП-апарата и зидних хидраната итд. 

2. Нажалост “Не”, не постоје цртежи објеката тј. назначених локација у конкурсној 
документацији, а самим тим ни основе етажа које су предмет јавне набавке, за које је 
неопходно израдити наведена акта. Заинтересовани понуђачи су у обавези да сами, на 
лицу места сагледају структуру објекта, површину, етаже, и др. како би могли 
прецизно да израде нормативна акта из области заштите од пожара. 

3. Наручилац остаје при објављеној конкурсној документацији на страни 5, без измена. 
Заинтересовани понуђач је у обавези да достави Потврду да је обишао све локације 
наведене у конкурсној документацији – објекте/објекат станице и извршио увид у 
постојеће стање објекта. Немогуће је израдити Правила заштите од пожара са свим 
пратећим елементима и упутствима за поступање у случају пожара, без нумерација 
просторија, распореда просторија, степеништа и евакуационих излаза итд. 
 

 
   а Комисију за јавну набавку  

           Божо Марковић, дипл.проф.одбр. 


