
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-96/2015-12/5 

Датум: 10.08.2015. године 
         

 

 

        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 

- изградња зграде Прекршајног суда у Рашкој - 

редни број 28/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6. 

августа 2015. године у 15.43 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Ставком 4.1.6. конкурсне документације захтева се да понуђач има важеће 

овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара које се доказује 

поседовањем решења Министарства унутрашњих послова. Такође, 

ставком  4.1.13.1.7. захтева се поседовање лиценце за пројектовање и извођење 

посебних система и мера заштите од пожара. Који је основ за овај услов и о којим 

посебним системима се ради? 

 

1. Одговор Комисије: 

Основ за оба услова је извођење система Дојаве пожара на овом објекту. 

Ставка 4.1.6. се мења и сада гласи: 

4.1.6. има Овлашћење за обављање послова извођења посебних система и мера 

заштите од пожара по Закону о заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 

111/09 и 20/15) и члану 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). Ако МУП још увек не издаје Овлашћења из овог члана у том случају овај 

услов задовољава Понуђач који поседује решење о испуњености услова за бављење 

пословима заштите од пожара (Решење издато од стране МУП-а којим доказује да 

испуњава услове за бављење пословима заштите од пожара). 

Ако МУП још увек не издаје Лиценцу тражену условом 4.1.13.1.7 у том случају 

овај услов задовољава лице који поседује Уверење о положеном стручном испиту 

из истог правилника.  

Посебни систем о коме се ради је систем за Дојаву пожара. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 



Ставком 4.1.7. захтева се да понуђач има решење о испуњавању услова за издавање 

сертификата о енергетским својствима објекта високоградње, издато од 

Министарства грађевинарства и урбанизма. Такође, ставком  4.1.13.1.1. захтева се 

лиценца 381. Који је основ за овај услов? 

 

2. Одговор Комисије: 

Уз поштовање услова енергетске ефикасности објеката, а у циљу добијања 

енергетско ефикасног објекта у складу са Законом, ово је један од Услова 

наручиоца. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Ставком 4.1.11. захтева се да понуђач има изведене радове за објекте високоградње 

јавне намене укупне БГП преко 5000m2, од којих најмање један укупне БГП преко 

400m2. Зашто је потребно да понуђач задовољава овај услов према прописаном, 

када је предмет јавне набавке објекат укупне БГП до 400m2? 

 

3. Одговор Комисије: 

У питању је техничка грешка. Уместо 5000м2 треба да стоји 3000 м2. Све остало се 

не мења. 

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Ставком 4.1.13.1.2. захтева се поседовање лиценце 400 и 401. Да ли постоји 

могућност достављања лиценце 414 – одговорни извођач хидротехничких објеката 

и инсталација водовода и канализације, с обзиром да лиценца 410 и 411 не 

обухватају ове врсте радова? 

 

4. Одговор Комисије: 

Може се прихватити и лиценца 414 – одговорни извођач хидротехничких објеката 

и инсталација водовода и канализације. 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Ставком 4.1.13.1.8. захтева се поседовање уверење о положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

Да ли је довољан доказ за испуњење овог услова Уговор о пословно - техничкој 

сарадњи са правним лицем које је понуђач ангажовао на обављању овог посла и 

уверења запосленог код правног лица? 

 

5. Одговор Комисије: 

Уколико понуђач нема радно ангажовано физичко лице са положеним стручним 

испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља 

на раду, он може поднети заједничку понуду. Није довољно приложити уговор са 

правним лицем које вам пружа ове вртсе услуга, већ се ово лице мора приказати у 

понуди као члан групе понуђача. 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Да ли обавезне услове из ставке 4.4.1. (ставке 1-4) понуђач испуњава достављањем 

потврде о упису у Регистар понуђача? 

 



6. Одговор Комисије: 

Као што је написано у конкурсној документацији на страни 20. и у складу са 

чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12 И 

14/15), понуђач који је уписан у Регистар понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, није дужан да достави доказе о испуњености услова наведених 

под 1), 2), 3) и 4). Потребно је да понуђач у понуди наведе да је уписан у Регистар 

понуђача и да наведе интернет страницу на којој су доступни подаци који су 

тражени конкусрном документацијом како би наручилац могао да изврши проверу. 

Понуђач може да достави потврду о упису у Регистар понуђача. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


