
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-56/2016-12/22 

Датум: 14. 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 14. 

јуна 2016. године у 10.57 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Термотехничке инсталације, Б. Инсталације климатизације, позиција 2.4 Убачна 

решетка са регулатором протока ком 14, није дефинисана димензија решетке; и 

позиција 2.4 Решетка за извлачење са регулатором протока ком 14, није 

дефинисана димензија решетке. Које су димензије оба типа решетки? 

 

1. Одговор Комисије: 

Невдене позиције зависе од произвођача каналских јединица, а самим тим и од 

величине одсисног и убачног отвора, тако да те позиције треба усвојити према 

произвођачу за кога се определите, јер се оне испоручују уз унутрашње јединиц3е. 

У сваком случају, мтреба следити упутства за уградњу произвођача одабране 

опреме. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да би се формирала цена за позицију 0.00 Припремно-завршни радови: 0.03, 0.04, 

0.05 (накнада за прикључке објекта на електромрежу и инсталације водовода и 

канализације) потребни су услови ЕД Пожаревац, као и ЈКП Водовод и 

канализација Пожаревац. Да ли је наручилац добио потребне услове? Уколико 

јесте, молимо вас да их објавите. 

 

2. Одговор Комисије: 

У прилогу су услови ЕПС дистрибуције и ЈКП Водовод и канализација. 

 

 

 



3. Питање заинтересованог лица: 
Позиција Ф. Громобранска инсталација тачка 1. Набавка, испорука и постављање 

комплетне громобранске инсталације... Молимо за следеће податке:  

- врста и тип громобрана,  

- ако је предвиђен громобран са раним стартовањем – податак о времену реаговања, 

- укупна дужина траке за прихватне и спустне водове, 

- укупна дужина траке темељног уземљивача. 

 

3. Одговор Комисије: 

Громобранска инсталација целог објекта предвиђена као класична у виду 

фарадејевог кавеза са потребним бројем прихватних и спустних водова изведених 

од поцинковане траке Fe/Zn-20x3mm, која се поставља на кров на потпорама за 

траку а на фасади се иста поставља испод малтера. Уземљивач објекта је предвиђен 

као темељни изведен од поцинковане траке Fe/Zn-25x4mm, која представља 

затворену контуру са потребним бројем спојева за темељну металну арматуру 

објекта. Детаљи разраде комплетне громобранске инсталације биће дати у прилогу 

пројекта за извођење (ПЗИ). 

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
На страници 8. Конкурсне документације наводите да је један од услова 

поседовање решења о испуњавању услова за издавање сертификата о енергетским 

својствима објеката високоградње, док на питање понуђача која је лиценца у 

питању и који број, наводите да се достави важеће решење о испуњености услова 

које издаје Министарство грађевинарства и урбанизма и да се односи на лиценцу 

381. Како вам је одговор контрадикторан и може да изазове забуну и погрешно 

тумачење, а на штету понуђача, молимо да дефинишете ово детаљније, односно да 

одговорите да ли мислите да се доставља решење које издаје Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, које је донето на основу члана 4. 

став 6. Закона о планирању и изградњи, као доказ исуњавања обавезног услова из 

члана 75. Закона о јавним набавкама – да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом? 

 

4. Одговор Комисије: 

Овде се мисли на то да је понуђач дужан да достави важеће решење о испуњавању 

услова за издавање сертификата о енергетским својствима објекта високоградње, 

које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на основу 

члана 4. став 6. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 

УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14). 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
На питање понуђача да ли инжењери са захтеваним лиценцама морају да буду у 

радном односу или ангажовани, дана 8. јуна 2016. године одговорили сте да осим 

401 или 410 сви остали могу да буду и ангажовани, па и инжењер са лиценцом 381. 

Да би правни субјект имао важеће решење о испуњавању услова за издавање 

сертификата о енергетским својствима објеката високоградње неопходно је да увек 

има два дипломирана инжењера у радном односу, пуно радно време од 40 сати 

недељно, која имају лиценцу 381 и само тада се има важеће решење. Управо су оба 

инжењера именом и презименом наведена у решењу. Уколико понуђач нема два 



дипломирана инжењера са лиценцом 381 у радном односу пуно радно време, 

сматра се да решење није важеће. Молимо вас да ускладите овај одговор са 

Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда („Службени гласник РС“, број 69/12), изменом Конкурсне 

документације у којој ћете навести радни однос, пуно радно време за инжењера са 

лиценцом 381, јер у супротном конкурсна документација није у складу са 

законским прописима.  

 

5. Одговор Комисије: 

Комисија за јавну набавку је усвојила стављену примедбу и заузела став да од 

понуђача треба тражити да доставе само важеће решење о испуњавању услова за 

издавање сертификата о енергетским својствима објеката високоградње, с обзиром 

на то да је ово решење издато на основу доказа о томе да понуђач има два лица са 

лиценцом 381 у радном односу са пуним радним временом, те да није потребно 

посебно доказивати овај услов за физичко лице. У овом делу је извршена измена 

Конкурсне документације, која може бити преузета са Портала јавних набавки. 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Молимо вас за измену Конкурсне документације у делу који се односи на 

кадровски капацитет, страница 9. тачка 5.1.7), тако што ћете исто мењати 

Конкурсну документацију допуном да се од понуђача захтева достављање решења 

Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за 

превентивну заштиту за правно лице. За обављање целокупних послова заштите од 

пожара који су предвиђени овом јавном набавком, неопходно је да решење 

Министарства унутрашњих послова има правно лице, а не физичко, јер је то важећа 

дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, а 

таква дозвола је предвиђена посебним прописом. Важеће овлашћење за обављање 

послова извођења посебних система и мера заштите од пожара, као и главног 

пројекта је доказ да понуђач испуњава обавезан услов за учешће у предметном 

поступку јавне набавке. 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 регулисано је ко може обављати 

послове и пројектовања и послове извођења радова заштите од пожара и посебних 

система. То не може да буде правно лице које нема важеће овлашћење, а посебно 

не физичко лице. Молимо вас да усагласите Конкурсну документацију са чл. 28. и 

39. став 2. Закона о заштити од пожара и поменутим правилником.    

 

6. Одговор Комисије: 

Комисија за јавну набавку је усвојила стављену примедбу. Аналогно са одговором 

на претходно питање, и овде је довољно да понуђач достави важеће овлашћење за 

израду главног пројекта заштите од пожара, с обзиром на то да је ово овлашћење 

издато на основу доказа о томе да понуђач има два стално запослена  лица са 

одговарајућим високим образовањем и једно лице са положеним посебним 

стручним испитом из области заштите од пожара. С обзиром на то да 

Министарство унутрашњих послова издаје ова овлашћења тек од 14. априла 2016. 

године, понуђач који у тренутку подношења понуде не буде имао ово овлашћење, у 

понуди треба да достави доказ о томе да је Министарству унутрашњих послова 

предао захтев за добијање овлашћења, те ће му бити остављен рок од 25 дана од 

дана отварања понуда да овај доказ достави. У овом делу је извршена измена 

Конкурсне документације, која може бити преузета са Портала јавних набавки. 

 



 

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 


