
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-61/2015-12/21 

Датум: 27. маj 2015. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- адаптација и санација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду - 

редни број 17/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 26. 

маја 2015. године у 13:04 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Главни пројекат заштите од пожара обухвата све мере у вези са заштитом од 

пожара: ватрогасне апарате, хидранте, путеве евакуације, паник расвету, мишљење 

о потреби инсталирања аутоматске дојаве пожара, процену ризика од избијања 

пожара итд. Имајући у виду да тражите израду пројекта изведеног стања 

аутоматске дојаве пожара, подразумева се да имате пројекта дојаве пожара за који 

је потребна лиценца/уверење МУП за пројектовање и извођење посебних система и 

мера заштите од пожара, а не за израду главног пројекта заштите од пожара. Због 

чега тражите лиценцу/уверење за израду главног пројекта дојаве пожара када то 

није предмет јавне набавке и нема стручне везе са системом аутоматске дојаве 

пожара? Дипломирани инжењер са лиценцом Инжењерске коморе Србије и 

уверењем МУП за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од 

пожара је меродаван и одговоран за ову врсту радова, а лице са уверење за израду 

главног пројекта заштите од пожара није овлашћено за радове и пројекат система 

аутоматске дојаве пожара. 

 

1. Одговор Комисије: 

као одговор на постављено питање, Комисија за јавну набавку ће изменити 

Конкурсну документацију и истог дана је објавити на Порталу јавних набавки и 

својој интернет страници.  

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Светлана Марковић, архитекта 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 



 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


