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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА бр. 1 

 

у вези конкурсне документације за јавну набавку услуга – израда идејног 

и извођачког пројекта са техничком контролом у згради Покрајинске 

владе АПВ, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 

1  до 2 и то за партију 1 - Израда идејног и извођачког пројекта на 

санацији и адаптацији мокрих чворова и пратећих простора са израдом  

мало-теретних лифтова и теретно – инвалидског лифта са израдом 

пројекта технологије бифеа, кухиње и хигијене у згради Покрајинске 

владе АПВ, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови Сад  

ЈНОП 5/2016 

 

 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe  услуга – израда идејног и 

извођачког пројекта са техничком контролом у згради Покрајинске владе АПВ, 

обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1  до 2 и то: 
 

Партија 1: Израда идејног и извођачког пројекта на санацији и адаптацији 

мокрих чворова и пратећих простора са израдом  мало-теретних лифтова и 

теретно – инвалидског лифта са израдом пројекта технологије бифеа, кухиње и 

хигијене у згради Покрајинске владе АПВ, Булевар Михајла Пупина бр.16, Нови 

Сад  
 

 

Путем е - maila 08.04.2016. године примили смо допис, којим 

заинтересовано лице  тражи  појашњење у вези Конкурсне документације за  

набавку  услуга – израда идејног и извођачког пројекта са техничком контролом у 

згради Покрајинске владе АПВ, обликоване у више истоврсних посебних целина 

(партија) од 1  до 2,  и то: 

 

Питање: 
 

Поштовани,  

овим путем Вас молимо за одговоре на питања везано за поступак ЈНОП 5/2016 и 

то: 

1. Увидом у обим радова које треба предвидети пројектном документацијом у 

складу са КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ БРОЈ: 404-62/2016 - П1 ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ УСЛУГА уочено је да ће се радовима који су предвиђени у техничким 

прсторима у оквиру објекта утицати на заштиту од пожара (на пример издвајање 

простора са уређајем за повишење притисака (хидроцел) по захтеву Правилник о 

техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. лист СФРЈ 

30/91), радионице са сталним местом за заваривање у посебан пожарни сектор по 

захтевима Уредбе о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, 

резања и лемљења (Сл. гласник СРС", бр. 50/79) и слично).  



  

- Да ли су радови правилно процењени као санација и адаптација имајући у виду 

у тачку 32. члана 2. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 

одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) у 

коме стоји да: “реконструкција јесте извођење грађевинских радова на 

постојећем објекту у габариту и волумену објекта, којима се: утиче на стабилност 

и сигурност објекта и заштиту од пожара; мењају конструктивни елементи или 

технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број 

функционалних јединица врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација 

са повећањем капацитета”? 

 

2. Уколико су у питању радови на реконструкцији, како следи из претходно 

изнетог, а ако у складу са законом инвеститор треба да од органа државне управе 

у чијој је надлежности заштита од пожара прибави сагласност на техничку 

документацију у погледу мера заштите од пожара у складу са члановима 33. и 34. 

Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/2009, 20/15), ово је могуће само 

уз пројекте за извођење реконструкције (јер Закон о заштити од пожара Закона о 

заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/2009, 20/15) не оставља могућност 

прибављања сагласности на пројекте адаптације и санације) и уз обавезу израде 

Главног пројекта заштите од пожара у складу са чланом 31. Закона о заштити од 

пожара. 

- Да ли је потребно да је понуђач, поред израде Главног пројекта заштите од 

пожара поседује и достави и Решење о овлашћењу правног лица за израду 

Главних пројеката ЗОП, у складу са ставом 1. члана 32. Закона о заштити од 

пожара (Сл. гласник РС 111/2009, 20/15), издато од стране Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије? 

 
  На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/2015) Наручилац даје додатне информације 

/појашњење: 

 

 

Одговори: 

1. Пројектовање ће се вршити у оквиру санације и адаптације. 
2. Сва потребна решења која се траже законском регулативом, а не тражи 

се у конкурсној документацији пројектант је у обавези да достави 

након потписивања уговора. 
 

 

 

Додатне информације/појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о 

јавним набавкама, објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1. Весна Марић, члан 

2. Ана Поњичан, члан 

3. Анела Амиџић, члан 


