
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-56/2016-12/31 

Датум: 15. јун 2016. 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 

у отвореном поступку јавне набавке радова 

- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу - 

редни број 16/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 15. 

јуна 2016. године у 13.22 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У вези са пречишћеним текстом Конкурсне документације, да ли понуђач испуњава 

услов наведен под 7) на страници 9, ако уговором о делу ангажује физичко лице 

које поседује уверење о положеном стручном испиту – лиценцу за пројектовање и 

извођење посебних система и мера заштите од пожара и уверење о положеном 

стручном испиту – лиценцу за израду главног пројекта заштите од пожара? Другим 

речима, да ли је још на снази ваш одговор на питање од 13. јуна 2016. године, број: 

404-02-56/2016-12/12? 

 

1. Одговор Комисије: 

Одговор дат кроз Додатна појашњења број: 404-02-56/2016-12/12 од 13. јуна 2016. 

године није више применљив, с обзиром на то да је 14. јуна 2016. године измењена 

Конкурсна документација баш у делу који се односи на ово питање и одговор. 

Понуда која би садржала доказе да физичко лице радно ангажовано код понуђача 

има било коју од ове две лиценце, или обе лиценце, била би одбијена као 

неприхватљива. Наиме, да би понуђач испуњавао услов наведен под 7) на страници 

9. Конкурсне документације (пречишћен текст) број: 404-02-56/2016-12/28 од 14. 

јуна 2016. године, потребно је да достави важеће овлашћење за израду главног 

пројекта заштите од пожара које се односи на понуђача као правно лице, а у складу 

са чланом 32. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 

20/15) и чланом 16. 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). Понуђач који до дана отварања понуда није прибавио овлашћење за израду 

главног пројекта заштите од пожара, дужан је да уз понуду достави доказ о томе да 

је Министарству унутрашњих послова поднео захтев за издавање овог овлашћења. 



Доказом се сматра потврда Министарства унутрашњих послова или копија 

предатог захтева на којој се види пријемни печат Министарства унутрашњих 

послова. Овај понуђач ће имати рок од 25 дана од дана отварања понуда (рок за 

стручну оцену понуда и доношење одлуке о додели уговора) да наручиоцу достави 

овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара. Понуда понуђача који не 

поступи у наведеном року биће одбијена као неприхватљива. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу 

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


