
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-27/2015-12/19 
Датум: 30. март 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 
- санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 

редни број 4/2015 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 30. 
марта 2015. године у 09:32 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 15. Конкурсне документације захтевано је достављање важећег 
решења о испуњавању услова за бављење пословима унапређења заштите од 
пожара, које издаје Министарство унутрашњих послова на основу Закона о 
заштити од пожара (''Службени гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15). Министарство 
унутрашњих послова још увек не издаје ова решења за правна лица, већ према 
тумачењу Министарства унутрашњих послова, пословима унапређења заштите од 
пожара могу бавити правна лица која кадровски испуњавају услове, односно имају 
запослена лица са положеним одговарајућим стручним испитима, и то два лица са 
положеним стручним испитом за израду главног пројекта заштите од пожара и два 
лица са положеним стручним испитом за пројектовање и извођење посебних 
система и мера заштите од пожара. Да ли је прихватљиво уколико понуђач достави 
доказе за четири запослена лица и њихове лиценце/уверења о положеном стручном 
испиту? 
 

1. Одговор Комисије: 
Чланом 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама прописано је да понуђач 
мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
Чланом 77. став 1. тачка 5) истог закона прописано је да испуњеност овог услова 
понуђач доказује достављањем важеће дозволе за обављање одговарајуће 
делатности, издате од стране надлежног органа. Посебним прописом, односно 
Законом о заштити од пожара прописано је да главни пројекат заштите од пожара 
израђује правно лице које, између осталог, има овлашћење Министарства 
унутрашњих послова за израду главног пројекта заштите од пожара. Уколико 
Министарство унутрашњих послова не издаје ово овлашћење за правна лица, 
понуђач треба да достави решење аналогно овом решењу, а издато на основу раније 
важећег закона који регулише заштиту од пожара.  



 
 
 
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 
 


