
                                    
                         Република Србија 
                МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
                      Број: 404-02-27/2014-12 
                           Датум: 17. jul 2014. 
                          Немањина бр.22-26 
                                  Б е о г р а д 
 
 
          На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
РС», број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 
- Техничка контрола Главног пројекта адаптације и санације објекта у ул. 

Устаничка бр. 14 у Београду - 
редни број 16/2014 

 
на писани захтев заинтересованог лица, који је у Министарству правде примљен 
дана 17. јула 2014. године: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
 
Да ли се под „радно ангажованим“ подразумева инж. који је у сталном радном 
односу или може и уговор о делу ? 
 

1. Одговор Комисије: 
 
4.1 Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона   
 10) Понуђач мора доказати да пре објављивања позива за подношење понуда има 
радно ангажовано најмање шест лица... Врста радног ангажовања (радни однос, 
уговор о делу, уговор о ПП пословима, уговор о допунском раду и сл.). 
 

2.    Питање заинтересованог лица: 
 
Да ли лиценца 352 тј. лиценца која се више не издаје може да се замени лиценцама 
350 и 353, са потврдом издатом од Инжењерске коморе Србије да инзењери са 
лиценцама 350 и 353 могу обављати све послове везане за лиценцу 352 (потврда у 
прилогу)? 
 

2.    Одговор Комисије: 
 
Не може, обзиром да се тражи поседовање лиценце најмање три године. Понуђач 
мора доказати да пре објављивања позива за подношење понуда има радно 



ангажовано лице које поседује лиценцу 352 – одговорни пројектант управљања 
електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација и радно искуство на 
пословима одговорног пројектанта у трајању од најмање три године после стицања 
лиценце. 
 

3.    Питање заинтересованог лица: 
 
Пошто се према Закону о заштити од пожара Службени Гласник РС 111/09 још 
увек не издају овлашћења за израду ГП заштиту од пожара, да ли овлашћење 
замењује решење МУП-а (дато у прилогу)  којим се утврђује да предузеће 
испуњава услове за бављење пословима унапређења заштите од пожара издато на 
осн.чл.29 Закона Заштите од пожара (Сл. Гласник СРС бр.37/88)? 
 

3.    Одговор Комисије: 
 

Прихвата се Решење МУП-а којим се утврђује да предузеће испуњава услове за 
бављење пословима унапређења заштите од пожара. Истовремено је неопходно да 
исто предузеће има радно ангажовано лице/лица које поседује важеће 
лиценце/уверења за израду пројекта заштите од пожара (издата од Министарства 
унутрашњих послова, у складу са Законом о заштити од пожара (''Службени 
гласник РС'', број 111/09) и Правилником 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)), и то Главног пројекта и Посебних система од интереса за овај пројекат. 

 
 

Комисија за јавну набавку 
Јелена Кулић, члан 

 Милан Лазаревић, члан 
Светлана Марковић, члан 

 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


