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Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку   са закључењем оквирног споразума за 

јавну набавку услуга 
Контрола система за грејање и климатизацију, за потребе Министарства унутрашњих 

послова,  
ЈН број 42/19 

 
 Овим путем Вас обавештавамо о одговору на питање у отвореном поступку   са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку услуга Контрола система за грејање и климатизацију, за 
потребе Министарства унутрашњих послова, послова, ЈН број 42/19 (у складу са чланом 63. 
Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ  1: У Поглављу IV „Услови за учешће у поступку јавне набавке услуга: Kонтрола система 
за грејање и климатизацију за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН бр 42/19, наведено је 
да је начин доказивања обавезног услова бр. 5. достављање фотокопије дозволе за обављање ове 
делатности издате од Министарства рударства и енергетике. 
Kако је ово новина у нашем законодавству (објављена у Сл. Гласнику 58/16, а почела са применом у 
2018. години)  захтев за добијање ове дозволе смо поднели после објављивања Ваше јавне набавке . 
Одговор односно дозвола се добија у законском року од 60 дана.  
  
Наше питање гласи, може ли се у конкурсној документацији поднети фотокопија захтева за добијање 
горе поменуте дозволе и накнадно доставити тражена дозвола.   
Обзиром да се ради о набавци услуга за следеће три године надамо се да тиме нећемо пореметити 
време планираних радова. 
 
ОДГОВОР 1: Наручилац остаје при обавезном  услову дефинисаном у складу са чланом 75. став 1. 
тачка 5. Закона о  јавним набавкама. Наиме, да би понуђач доказао да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке потребно је да достави фотокопију  
дозволе која је издата од стране Министарства рударства и енергетике: 
 

- на основу Правилника о конроли система за грејање и о ближим условма које морају да испуњавају 
овлашћена правна лица за контролу система за грејање („Службени гласник РС“ број 58/16) 
(контрола система за грејање Овлашћења за обављање контроле система за грејање који садрже 
котлове чија је укупна снага већа или једнака 50 кW)  

- и Правилника о контроли система за климатизацију („ Службени гласник РС“ број 82/16), (контрола 
система за климатизацију Овлашћења за обављање контроле система за климатизацију номиналне 
снаге веће од 12 Кw). 
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