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ПРЕДМЕТ:одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

 

 

 Заинтересовано лице, сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) тражило је дана 10.07.2017.године, у писаном 

облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

за јавну набавку услуге – израда пројектно техничке документације на санацији, адаптацији 

и реконструкцији објеката у надлежности Управе, обликоване по партијама од 1 до 6, и то: 

Партија 1 – израда пројектно техничке документације на санацији и адаптацији објеката у 

надлежности Управе  ( ЈН ОП 21/2017), у оквиру кога је поставило следеће питање: 

          „Интересује ме, да ли ја као носиоц посла, а немам као фирма: Овлашћење за израду 

главног пројекта заштите од пожара издато од стране МУП-а , морам ангажовати предузеће 

као подизвођача са овлашћењем од мупа, или је довољно само са инжењером да склопим 

уговор о привремено пов. пословима?“ 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

  Чланом 32. Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009 и 

20/2015) регулисано је да Главни пројекат заштите од пожара израђује привредно друштво 

односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности 

израде техничке документације, које има овлашћење Министарства за израду Главног 

пројекта заштите од пожара и има запослена лица са лиценцом за израду пројекта заштите 

од пожара.  

           Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку у делу 4) прецизирани су 

услови за јавну набавку, и то, обавезни – члан 75. став 1. тачка 5) ЗЈН – да понуђач поседује 

Овлашћење у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр.111/2009 и 

20/2015)  и Правилником о полагању стручног испита и условима за добијање лиценце и 

овлашћења за израду галвног пројекта заштите од пожара и посебних система и мера 

заштите од пожара («Службени гласник РС», бр. 21/2012 и 87/2013) – издато од стране МУП-

а Републике Србије  и то: Овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара , и 

додатни – члан 76. у погледу кадровског капацитета – да понуђач има  минимум једно лице 

са лиценцом  -овлашћењем: А-1-стручно лице за израду главног пројекта заштите од пожара 

издатом од стране МУП-а Републике Србије. 

           Значи, за понуђача је обавезно да поседује   Овлашћење за израду главног пројекта 

заштите од пожара издато од МУП-а а за запослено односно рано ангажовано лице  да има 

лиценцу  - овлашћење : А-1-стручно лице за израду главног пројекта заштите од пожара 

издатом од стране МУП-а. 



           Уколико понуђач нема Овлашћење за израду главног пројекта заштите од пожара 

Закон о јавним набавкама предвиђа могућност подношења понуде са подизвођачем и 

заједничку понуду. Услови за подношење понуде са подизвођачем дефинисани су чланом 80. 

ЗЈН а услови за подношење заједничке понуде дефинисани су чланом 81. ЗЈН, као и 

предметном конкурсном документацијом у делу 4) и делу 8) тачке 7) и 8). 

           Понуђач доноси одлуку о томе да ли ће наступати самостално, са подизвођачем или 

као група понуђача (заједничка понуда), зависно од тога на који начин може да испуни 

обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН – дозвола надлежног органа. Додатни услов 

у погледу кадровског капацитета – да понуђач има  минимум једно лице са лиценцом  -

овлашћењем: А-1-стручно лице за израду главног пројекта заштите од пожара издатом од 

стране МУП-а мора да испуни понуђач који подноси самостално понуду или заједничку 

понуду (заједно испуњавају). Уколико понуђач подноси понуда са подизвођачем подизвођач 

не мора да испуњава додатне услове ( али мора понуђач). 

  

           Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs  ,у року од 3 дана од дана пријема захтева. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

1. Ана Поњичан, члан 

2. Јелена Шкорић, члан 

3. Гордана Гошић, члан 
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