
 
  

 
 

 
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ВОЖДОВАЦ“ 
Број: 3865 
Датум: 24.05.2019. године 
Београд, Устаничка 16 
 
 
Предмет: Појашњење у поступку ЈН р.бр. 7/19– „Сервис ПП апарата и опреме за заштиту од    
пожара са испоруком опреме за заштиту од пожара“      
  
Поштовани, 

 
У вези са Вашим захтевом за измену конкурсне документације у поступку ЈН р.бр. 7/19– „Сервис 
ПП апарата и опреме за заштиту од    пожара са испоруком опреме за заштиту од пожара“      
примљеним путем maila Дому здравља дана 23.05.2019.год., и то: 
 
I-1) Обзиром да је предмет јавне набавке и контролисање инасталација и уређаја за аутоматско 
откривање и дојаву пожара, у обавези сте да према члану 75. став 1. тачка 5. ЗЈН у обавезне 
услове уврстите и Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије за обављање 
послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара  
у складу са „Законом о заштити од пожара“ (Службени гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015 и 
87/2018) и „Правилником о посебним условима које морају испуњавати правна лица која 
добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење 
пожара и инсталација посебних система" (Службени гласник РС", бр. 52/2015 и 59/2016). 
 
Дајемо следеће појашњење: 
Наручилац прихвата захтев за допуном конкурсне документације у поступку ЈН р.бр. 7/19– 
„Сервис ПП апарата и опреме за заштиту од    пожара са испоруком опреме за заштиту од пожара“ 
те се у обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним 
набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) додаје : 
Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије за обављање 
послова контролисања инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара  
 
II - Продужава се рок за подношење понуда до 31.05.2019.год. до 09,00 часова. 
- Јавно отварање понуда обавиће се се последњег дана истека рока за достављање понуда 
31.05.2019. год у 10,00 часова, у Дому здравља ,,Вождовац,, Београд, Устаничка 16, сала на III 
спрату.  
 
 
Све остало наведено у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији у поступку ЈН 
р.бр. 7/19 – „Сервис ПП апарата и опреме за заштиту од пожара са испоруком опреме за заштиту 
од пожара“,  остаје непромењено. 
 
 
 
 
С поштовањем,   
 
                                                                  Дом здравља “Вождовац“   
                                                                                   Комисија за јавну набавку р.бр. 7/19 

 


