Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-00015/2019-12/8
Датум: 5. април 2019. године
Београд

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
за јавну набавке услуга у отвореном поступку
- технички преглед објекта ,,Палата правде“ у Београду, ул. Савска 17а редни број 3/2019
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 4.
априла 2019. године у 12.44 сати:
1. Питање заинтересованог лица:
Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, између
осталог, захтева се да понуђач:
„5) има важеће овлашћење за обављање послова пројектовања посебних система и
мера заштите од пожара (пројектовање стабилних система за гашење пожара,
пројектовање стабилних система за дојаву пожара и пројектовање система за
одвођење дима и топлоте или важеће овлашћење за извођење посебних система и
мера заштите од пожара (извођење стабилних система за гашење пожара, извођење
стабилних система за дојаву пожара и извођење система за одвођење дима и
топлоте;“, као и да „6) располаже са кључним особљем које ће бити одговорно за
извршење уговора и квалитет пружених услуга, са следећим важећим
лиценцама/уверењима: ... лице са важећом лиценцом за пројектовање и извођење
посебних система и мера заштите од пожара (израда пројеката стабилних система
за гашење пожара и извођење ових система, израда пројеката стабилних система за
дојаву пожара и извођење ових система и пројектовање и извођење система за
одвођење дима и топлоте (издата од Министарства унутрашњих послова)“
Ресорни пропис, који регулише материју техничког прегледа - Закон о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - ислр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018) - чл. 155.СТ.2. каже:

„Када је предмет техничког прегледа објекат за који су утврђене посебне мере
заштите од пожара, члан комисије за технички преглед је и инжењер
противпожарне заштите са одговарајућом лиценцом.
На основу наведеног ресорног прописа, проистиче да је потребан само инжењер
противпожарне заштите са одговарајућом лиценцом, а не као што је захтевано
конкурсном документацијом - овлашћење (које поседује правно лице) за обављање
послова пројектовања или извођења посебних система и мера заштите од пожара.
Међутим, следећи ресорни пропис - Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС",
бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони) - члан 36.ст.1., који регулише
управо ову област, гласи:
„Када је предмег техничког прегледа у смислу закона којим се уређује изградња
објекат из члана 34. овог закона, члан комисије за технички преглед који утврђује
подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара
предвиђених у техничкој документацији је лице са лиценцом запослено у органу
државне управе надлежном за послове заштите од пожара овлашћено за доношење
решења у делокругу рада. За потребе овог лица техничке послове обављају стручне
особе запослене у органу државне управе надлежном за послове заштите од
пожара.“
Члан Зб.ст.2;
„Одредбе става 1. овог члана примењују се и на поједине објекте из члана 33. и то:“
Члан 36.ст.2.тач.4), гласи:
„4) друге објекте јавне намене површине преко 500 м2;“
Из свега напред наведеног, произилази да у вршењу техничког прегледа објекта
„Палата правде“ у Београду, не може да учествује ни правно лице са захтеваним
овлашћењем за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите
од пожара или овлашћењем за извођење посебних система и мера заштите од
пожара, као ни инжењер противпожарне заштите са одговарајућим лиценцама
Министарства унутрашњих послова Србије (тзв. Б1, Б2 и Б6), већ искључиво
стручна особа запослена у органу државне унраве надлежном за пословс заштите
од пожара, која је једино овлашћена да утврђује подобност објекта за употребу у
погледу спроведености мера заштите од пожара.
Из наведеног разлога је нејасно зашто је конкурсном документацијом захтевано да
понуђач има овлашћење за пројектовање или извођење посебних система и мера
заштите од пожара, па тако ни зашто је захтевано да понуђач има инжењера
противпожарне заштите, осим из разлога унапред познатог понуђача, који
испуњава захтеване услове, а који нису потребни приликом вршења техничког
прегледа објекта „Палата правде“ у Београду.
1. Одговор Комисије:
Након завршетка радова, Министарство унутрашњих послова Републике Србије –
Управа за ванредне ситуације врши контролу спроведености мера заштите од
пожара предвиђених инвестиционо-техничком документацијом која је већ оверена
са њихове стране.
Имајући у виду комплексност и обим радова, као и значај, величину и намену
објекта, Министарство правде Републике Србије, као Инвеститор, планира да
комисија за технички преглед започне са радом и пре окончања радова на
реконструкцији и адаптацији објекта, односно пре изласка на терен комисије
формиране од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије –
Управе за ванредне ситуације.

У складу са тим, Министарство правде Републике Србије, као Инвеститор, остаје
при ставу у погледу тражених овлашћења и кључног особља, а што није у
супротности са важећом законском регулативом.
Комисија за јавну набавку
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке;
- Јадранка Савић, дипломирани правник;
- Младен Радић, дипломирани правник.
објавити на:
- Порталу јавних набавки
- интернет страници наручиоца

