
ОСНОВНА ШКОЛА   „ ВУК  КАРАЏИЋ „ 
ЦРВЕНКА,  ТРГ ДУШКА ТРИФУНОВИЋА  7 
КОМИСИЈА  ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ  6 / 2017 
БРОЈ :  523  / 01-01  
ДАНА : 11.09.2017. 
 

DABICOM CO  д.о.о. из Београда, ул. Варовничка бр.1                                                    
 
Предмет : одговор на питања потенцијалног понуђача јавна набавка 6/2017  
Питање :  
У вези располагања довољним кадровским капацитетом, Вашом конкурсном 
документацијом предвиђено је између осталог под тачком 2) да понуђач мора да буде 
овлашћени сервисер за опрему коју нуди и да поседује овлашћење Министарства 
енергетике Републике Србије односно Покрајинског секретаријата за енергетику и 
минералне сировине да може да врши прегледе и одржавање унутрашњих гасних 
инсталација, при чему је предвиђено и да се овај део траженог кадровског капацитета 
доказује достављањем уверења, сведочанства или изјаве произвођача односно овлашћеног 
дистрибутера произвођача за територију Србије да је понуђач овлашћени сервисни 
партнер као и достављањем фотокопије решења Министарства енергетике Републике 
Србије односно Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине за 
преглед и одржавање унутрашњих гасних инсталација. 
Oдговор  : 
Нa стрaни 7/41 и 8/41 бришe сe услoв и дoкaзивaњe услoвa „ дa пoнуђaч мoтрa  бити 
oвлaшћeни сeрвисeр oпрeмe кojу нуди „ .  Услoв  и дoкaзивaњe услoвa  „и дa пoсeдуje 
oвлaшћeњe министaрствa eнeргeтикe Рeпубликe Србиje oднoснo Пoкрajинскoг 
сeкрeтaриjaтa зa eнeргeтику и минeрaлнe сирoвинe дa мoжe дa врши прeглeдe и oдржaвaњe 
унутрaшњих гaсних инстaлaциja “ oстaje из рaзлoгa штo сe врши дeмoнтaжa и  пoнoвнa 
мoнтaжa пoстojeћeг гaснoг гoриoникa и  припaдajућe гaснe инстaлaциje гдe сe нaкoн 
извршeњa мoнтaжe мoрa извршити испитивaњe гaснe инстaлaциje, пoдeшaвaњe рaдa 
гoриoникa и испитивaњe квaлитeтa сaгoрeвaњa у нoвoм кoтлу штo мoжe дa врши 
прeдузeћe oвлaшћeнo зa ту врсту пoслa.  
 
 



У смислу члана 63. став 5. ЗЈН , с обзиром да се наведена  измена  конкурсне 
документације врши осам или мање дана пре истека рока  за подношења понуда,   
ПРОДУЖАВА   СЕ  рок за подношење понуда који је одређен у позиву за подношење 
понуда и конкурсној документацији  за три дана . РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЈЕ 15.09.2017. године до 12,00 часова.  
 
 
                                                                                 КОМИСИЈА  ЗА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 
 


