
Дана 22.10.2019.године , заинтересовани понуђач поставио је следећа питања: 

 

Поштовани, молимо Вас да нам одговорите на следећа питања: 

1.На страни 2 тендерске документације за ЈНМВ бр.3/2019, навели сте да је неопходно да се 

достави бланко сопствена меница за озбиљност понуде и само ту сте навели, не знамо на који је 

износ.Наше питање да ли меница уопште треба ако треба онда морате да нам дате још података 

конкретно на који износ се даје меница? 

2.Тражили сте инжењера са лиценцом издатом од стране МУП-а за противпожарну заштиту, да 

ли ће те прихватити лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од 

пожара издато од стране МУП-а колегиници инжењеру електротехнике? 

 

У вези са постављеним питањима , Наручилац даје следеће одговоре: 

1.Наручилац је у конкурсној документацији, на страни 7 у Упутству како да поњуђачи сачине 

понуду у одељеку 3.Рок и начин подношења понуде, као и на страни 13 код одељка 20-Разлози 

због којих понуда може бити одбијена, грешком захтевао достављање бланко сопствене менице 

за озбиљност понуде као средство обезбеђења. Меницу за озбиљност понуде као средство 

обезбеђења, понуђачи нису у обавези да доставе. 

С тим у вези, наручилац ће у Конкурсној документацији исправити наведену грешку и 

измене конкурсне документацији накнадно објавити. 

2.У вези са неопходним кадровским капацитетом понуђача, код  лиценце издате од 

стране МУП-а за израду пројекта заштите од пожара, наручилац ће поштовати одредбе чл. 32 

Закона о заштити од пожара , где је наведено између осталог да главни пројекат заштите од 

пожара израђује привредно друштво односно друго правно лице које је уписано у одговарајући 

регистар за обављање делатности израде техничке документације, које има овлашћење 

Министарства за израду Главног пројекта заштите од пожара и има запослена лица са 

лиценцом за израду пројекта заштите од пожара.  

Лиценцу из става 1. овог члана може добити лице које има:  

1) најмање високу стручну спрему техничког смера;  

2) најмање пет година радног искуства на пословима пројектовања мера заштите од 

пожара или њиховог надзора;  

3) положен стручни испит из области заштите од пожара 

С тим у вези, наручилац ће извршити измену конкурсне документације и измењену 

конкурсну документацију,  накнадно објавити. 

 

 

НАПОМЕНА: Наручилац ће накнадно извршити измену Конкурсне документације и 

продужити рок за доставу понуда. 

 


