
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-34/2014-12/10 
Датум: 16. мај 2014. године 

Б е о г р а д 
         
 
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила 
 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- израда техничке документације за извођење радова  

на адаптацији и санацији објекта у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 
редни број 12/2014 

 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 16. 
маја 2014. године у 08:11 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
С обзиром на то да још увек није установљен начин издавања овлашћења за правна 
лица за израду главног пројекта заштите од пожара од стране Министарства 
унутрашњих послова, због недефинисаног начина наплате таксе, као и да према 
мишљењу Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације 
није потребно достављање овог уверења него само лиценце (уверења о положеном 
стручном испиту из области заштите од пожара), да ли је неопходно достављање 
наведеног овлашћења? 
 

1. Одговор Комисије: 
Како је одређено у Конкурсној документацији, неопходно је доставити: 
а) важеће овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара или важеће 
решење о испуњености услова за бављење пословима унапређења заштите од 
пожара (тачка 5) на страници 21. Конкурсне документације) 
и 
б) важећу лиценцу за израду пројекта заштите од пожара или важеће уверење о 
положеном стручном испиту из области заштите од пожара (тачка 10.6) на 
страници 22. Конкурсне документације). 
 



2. Питање заинтересованог лица: 
Уколико је одговор на прво питање ''да'', да ли је важеће решење Министарства 
унутрашњих послова којим се утврђује испуњеност услова за бављење пословима 
унапређења заштите од пожара издато у периоду од 2009. године до данас, с 
обзиром на то да од одређеног тренутка Министарство унутрашњих послова није 
прихватало захтеве за издавање овог овлашћења због наведеног проблема око 
установљења начина његовог издавања? 
 

2. Одговор Комисије: 
Одговор на ово питање је садржан у одговору на 1. Питање заинтересованог лица. 
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Уколико је одговор на прво питање ''да'', да ли лице које има важећу лиценцу 
(уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара) за израду 
пројекта заштите од пожара може да буде ангажовано по основу уговора о делу код 
једног понуђача из групе понуђача а да други члан групе понуђача има важеће 
овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара издато од Министарства 
унутрашњих послова? 
 

3. Одговор Комисије: 
У делу 4.3 на страници 23. Конкурсне документације јасно је назначено да понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке који се односи на 
израду главног пројекта заштите од пожара мора да испуњава услове наведене под 
5) и 10.6). 
Такође, у делу 4.2 на страници 22. Конкурсне документације јасно је назначено да 
подизвођач којем је поверено извршење дела набавке који се односи на израду 
главног пројекта заштите од пожара мора да испуњава услове наведене под 5) и 
10.6). У супротном понуђач ове услове мора да испуњава самостално. 
Дакле, исто лице (било да је носилац посла, члан групе понуђача или подизвођач) 
мора да испуњава оба услова у погледу израде главног пројекта заштите од пожара. 
 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Уочено је да у Конкурсној документацији није добро урађен прелом текста од 38. 
до 45. странице, те се обрасци изјава и потврда преклапају. Уколико сматрате да је 
за исправност понуде неопходно да сви обрасци почињу на новој страни, а с 
обзиром на то да се објављена Конкурсна документација не може мењати, молимо 
да нам доставите и додатно објавите исправљену верзију Конкурсне документације 
са правилно постављеним преломом текста који би уједно обухватио и све 
претходне исправке наведене кроз питања и одговоре заинтересованих лица? 
 

4. Одговор Комисије: 
Комисија за јавну набавку је уредила прелом текста Конкурсне документације; на 
страници 9. обрисан је текст: ''Елаборат о заштити животне средине''; на страници 
44. из друге колоне табеле обрисана је реч: ''нето''. Овако уређен текст Конкурсне 
документације наручилац не сматра изменом конкурсне документације, те га је у 
pdf формату поставио на Портал јавних набавки и своју интернет страницу под 



истим заводним бројем и датумом. У свему осталом, заинтересовано лице треба да 
пропрати све додатне информације и појашњења објављене на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике – члан 

Предраг Миливојевић, дипломирани правник – заменик члана 
Светлана Марковић, архитекта – члан 

Владимир Винш, дипломирани правник – заменик члана 
Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке – члан 

Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 
 

 
 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


