
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/23 

Датум: 21. мај 2018. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

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

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу - 

редни број 13/2018 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 17. маја 

2018. године у 17.34 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Обавезни услови одређени чланом 75.ЗЈН - услов под бројем 5: 

”Да понуђач има важеће овлашћење за обављање послова извођења посебних система и 

мера заштите од пожара (извођење стабилних система за гашење пожара и извођење 

стабилних система за дојаву пожара) 

Начин доказивања: 

”Важеће овлашћење за обављање послова извођења посебних система и мера заштите 

од пожара (извођење стабилних система за гашење пожара и извођење стабилних 

система за дојаву пожара) које издаје Министарство унутрашњих послова на основу 

члана 38. закона о заштити пожара (Службени гласник РС бр.л 11/09 и 20/15) и члана 18. 

Правилника о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења 

за израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера заштите од 

пожара (Службени гласник РС бр.21/12 и 87/13).” 

Везано за предметни обавезни услов у делу ИИИ Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл.75 и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова / 4. Услови 

које мора да испуни сваки члан од понуђача из групе понуђача у складу са чланом 81 

Закона наведено је: 

”Носилац посла је дужан да за понуђача из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела јавне набавке који се односи на заштиту од пожара достави доказ о испуњености 

услова наведеног под 5. и 11. (најмање једно лице са важећом лиценцом за пројектовање 

и извођење посебних система и мера заштите од пожара: Израда пројеката стабилних 

система за гашење пожара и извођење ових система; Израда пројеката стабилних 

система за дојаву пожара и извођење ових система).” 



Да ли је прихватљиво за Наручиоца ако се за предметни обавезни услов под бројем 5. 

приложе докази на следећи начин: 

Један члан групе понуђача коме носилац посла поверава извршење дела јавне набавке 

који се односи на извођење система за гашење пожара прилаже овлашћење које издаје 

МУП за изводење стабилних система за гашење пожара и доказ испуњености услова из 

тачке 11., осносно да има најмање једно лице са важећом лиценцом за израду пројеката 

стабилних система за гашење пожара и извођење ових система. 

Други члан групе понуђача коме носилац посла поверава извршење дела јавне набавке 

који се односи на извођење система за дојаву пожара прилаже овлашћење које издаје 

МУП за извођење стабилних система за дојаву пожара и доказ испуњености услова из 

тачке 11., осносно да има најмање једно лице са важећом лиценцом за израду пројеката 

стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система. 
 

1. Одговор Комисије: 

Да, прихватљиво је. 

 

2.Питање заинтересованог лица: 

Да ли је дозвољено да се обрасци из конкурсне документације, модел уговора и остала 

документација која се прилаже потписују факсимилом? 
 

2. Одговор Комисије: 

Да, дозвољено је. 

 

3.Питање заинтересованог лица: 

VI Модел Уговора о извођењу радова на изградњи зграде правосудних органа у 

Крагујевцу 

На страни 67 у Напомени је наведено: 

”Модел уговора понуђач и сваки члан групе понуђача мора да попуни, печатом овери и 

потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом садржином. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Модел уговора се оверава печатом и 

потписује у складу са споразумом о заједничком наступању који је саставни део 

понуде.” 

У случају групе понуђача да ли је исправно ако Модел уговора попуни овлашћени члан 

групе понуђача и сви чланови групе понуђача потпишу и овере печатом сваку страну 

Модела уговора? 

 

 3. Одговор Комисије: 

Да, исправно је да модел уовора попуни овлашћени представник групе понуђача, а да се 

сви чланови групе понуђача из заједничке понуде потпишу и печатом овере модел 

уговора или да се модел уговора оверава печатом и потписује у складу са споразумом о 

заједничком наступању који је саставни део понуде. Дакле, не треба да се потписује и 

печатом оверава свака страна модела уговора, већ само последења на за то предвиђеном 

месту. 

 

4.Питање заинтересованог лица: 

У захтеву наручиоца , све наведене полисе (стр.46, образац 15): CAR уз осигурање од 

одговорности према трећим лицима, полиса осигурања запослених од незгоде, полиса 

осигурања од професионалне одговорности, треба да трају две године дуже од 

уговореног рока из члана 7. Уговора. На шта се конкретно односи овај рок? Нпр. да ли 



полиса осигурања лица радно ангажованих на пројекту (од ризика: смрт услед незгоде, 

инвалидитет, дневна накнада и трошкови лечења) треба да буде на снази две године 

након што се радови заврше. Овде је питање шта се под поменуте две године 

подразумева, да ли у те две додатне године запослени који више нису ангажовани на 

пројекту треба да буду осигурани овом полисом од поменутих ризика, тј. полиса треба 

да се обнавља и у наредне две године, или то значи да запослени имају право у наредне 

две године да пријаве несрећни случај по предметној полиси? 

 

 4. Одговор Комисије: 

У питању је техничка грешка. Све полисе, осим полисе осигурања од професионалне 

одговорности, треба да важе за све време извођења радова, тј. до предаје зграде 

Наручиоцу. У складу са датим одговором Наручилац ће извршити измене у конкурсној 

документацији. 

 

5.Питање заинтересованог лица: 

Везано за лимит покрића који је тражен за осигурање од професионалне одговорности, 

а како је конкурсном документацијом тражено покриће професионалне одговорности на 

лимит вредности уговора, указујемо да је тражени лимит превелик не само за локално 

тржиште осигурања, већ и шире и да ће вероватно бити теже прибавити овакво покриће 

и да ће исто бити веома скупо и као такво оптеретиће трошкове на овом пројекту. Који 

је минимални лимит за ову врсту осигурања наручиоцу прихватљив? Такође, франшиза 

коју захтева наручилац је превелика 10%. Да ли Наручилац може одредити максималан 

износ франшизе у номиналном износу? 

 

5. Одговор Комисије: 

Наручилац није поставио минималне лимите, него само максимални који не треба бити 

већи од 10%. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу; 

- Јадранка Савић, дипломирани правник;  

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства; 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике; 

- Јована Анђелковић,  дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоцa 
 


