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ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У 
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БР. 23/16 - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

ХИДРОМЕТРИЈСКЕ ОПРЕМЕ, ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ, ТАКО ДА СЕ 
СВАКА ПАРТИЈА МОЖЕ УГОВАРАТИ ЗАСЕБНО 

 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр. 23/16 – Сервисирање и 
одржавање хидрометријске опреме, обликована у две партије, тако да се свака 
партија може уговарати засебно, постављенa су следећа питања понуђача: 

 
 
 
Питањe:  

 

“U Konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku usluga u otvorenom postupku  Servisiranje i 
održavanje hidromterijske opreme, oblikovane u dve partije, redni broj nabavke 23/16  - 
PARTIJA  1 (Baždarenje hidrometrijskih krila) u uslovima iz člana 75 Zakona zahtevali ste, 
između ostalog da  
 
Ponuđač ispuni i uslov iz člana 75, stav 1 tačka 4 - da Ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog 
organa za oabavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola 
predviđena posebnim propisom (čl. 75 st 1. tač.5) Zakona - strana 6/30 Konkursne 
dokumentacije .  
 
Na starni 7/30 u Konkursnoj dokumnetaciji  - Uputsvo kako se dokazuje ispunjenost uslova 
kao Dokaz za čl. 75 st 1 tač 5 član zahtevate da Ponuđač dostavi fotokopiju Rešenja MUP-a ( 
Uprava prottivpožarne policije, odnosno Uprava za vanredne situacije) za obavljanje 
delatnosti iz zaštite od požara.  
 
PITANJE1: Partija 1 - Baždarenje hidrometrijskih krila ne zahteva nikakvu dozvolu 
nadležnog organa, jer takva dozvola nije predviđena posebnim propisom. Rešenje MUP-a 
koja se zahteva nema nikakve veze sa predmetom javne nabavke -  baždarenje hidrometrijskih 
krila - . Da li je zahtevana dozvola neophodna?” 
 

Одговор: 
 

На страни 6 и 7 конкурсне документације брише се услов и начин доказивања из 
такче 4 (Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 
75. ст. 1. тач. 5) Закона), јер наведена дозвола није потребна и грешком је 
назначена. 

 
 
       за Комисију за јавну набавку 
 
 
         Срђан Бојковић, дипл. прав. 
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