Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за материјалне ресурсе
Регионално одељење Ниш
Број: 30-Н 500-404-01-01458/2014-15007-5
Датум: 09.01.2014. године

Предмет: Додатна појашњења Конкурсне документације број: 30-Н 500-40401-01458/2014-15007-4
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012), у поступку јавне набавке услуга - одржавања стабилних инсталација за
дојаву пожара, апарата за гашење пожара, хидрантске мреже, противпаничне расвете и
обука запослених радника, за потребе Пореске управе Регионалног одељења Ниш и
припадајућих организационих јединица, за период од 12 месеци, број 30-H/2014, која
се спроводи у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, по позиву објављеном
на порталу јавних набавки од 12.12.2014.године, потенцијални понуђач и учесник у
поступку предметне јавне набавке обратио се дописом Наручиоцу, дана 08.01.2015.
године за давање објашњења на следећа питања из предметне јавне набавке:
1. Зашто је у условима за учествовање дата само дозвола МУП-а а не и Лиценца за
обављање радијационе делатности ?
2. Који број радника је предвиђен за основну обуку и проверу знања из области
заштите од пожара у складу са чланом 53 Законао заштити од пожара, како би могла да
се да реална цена ?
Наручилац даје појашњење-одговоре на напред наведена нитања:
1. Пошто су на објектима Пореске управе РО Ниш инсталирани јонизациони јављачи
пожара, сходно одредбама члана 2. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о
нуклеарној сигурности PC, забрањено је обављање делатности са изворима јонизујућих
зрачења и нуклеарним материјалима физичким и правним лицима без претходно
прибављеног одобрења односно - Лиценце које издаје Агенција за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.
Према томе допуњује се конкурсна документација у делу обавезних услова из
члана 75. ЗЈН за учешће у предметном поступку јавне набавке, тако што се допуњује
тачка 1.6. на страни 10: поред захтева да понуђач има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, додаје се и услов да
понуђач мора да има и одобрење - лиценцу коју издаје Агенција за заштиту од

јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, за обавњање делатности са
изворима јонизујућих зрачења и нуклеарним материјалом.
2. Број радника који је предвиђен за основну обуку и проверу знања је до 200.

Комисија Наручиоца:
1.Саша Станчић
2. Тамара Марковић
3. Славиша Стевановић
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