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Наручилац је дана 05.07.2019. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације за 

јавну набавку  радова – изградња Културне станице „Слана бара“ (шифра: ОП-9/2019) 

 

 „Поштовани, Молим Вас за допуну и измене у конкурсној документацији, која се односи 

на јавну набавку број ОП-9/2019 - Изградња Културне станице на Сланој бари:  

 

Питање 1: На страници 31/107 захтевате следећи пословни капацитет:  

“да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO9001 успостављен 

систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS18001, успостављен 

систем управљања заштитом животне средине ISO 14001, систем управљања енергијом  

ISO 50001, успостављен систем управљања безбедношћу информација ISO 27001, 

успостављен систем имплементације, одржавања, надзор и побољшање система 

управљања антикорупцијом ISO 37001, стандард који се односи на управљање 

континуитетом пословања  ISO 22301 за област грађевине” 

Међутим, на страници 32/107 захтевате следеће доказе: 

2.1. Фотокопије сертификата: ISO9001, OHSAS18001, ISO 14001, ISO50001 и ISO 27001, 

ISO 23001, ISO 22301 за област грађевине. 

Претпостављамо да је ово техничка грешка (у куцању бројева), па Вас молим да 

исправите и да сада гласи: “Фотокопије сертификата: ISO9001, OHSAS18001, ISO 14001, 

ISO50001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 22301 за област грађевине.” 

  

Питање 2:  На страници 33/107 у тачки 4, захтевате и машину за цементну кошуљицу. 

Пошто се услови у складу са чланом 76. ставом 6. Закона о јавним набавкама прописују 

да су у логичној вези са предметом јавне набавке,  увидом у предмер и предрачун радова 

може се утврдити да постоји две позиције, која се односи на цементну кошуљицу. 

Међутим, обе позиције могу технолошки да се изведе и са, али и без машине. Понуђач, 

односно касније извођач радова може да купи тзв. “суву мешавину”, подигне је на место 

извођења радова и додавањем воде да формира цементну кошуљицу, и то без машине. 

Пошто није неопходна за реализацију радова који су предмет ове набавка, сматрамо да 

није неопходна ни у условима у јавној набавци, па Вас молимо да је избришете из 

техничког капацитета. 

  

Питање 3:  На страници 35/107 наводите да се понуда подноси на српском језику. По 

члану 18. Закона о јавним набавкама Наручилац може дозволити да се понуде, у целини 



или делимично, дају и на страном језику, посебно у делу који се односи на техничке 

карактеристике, квалитет и техничку документацију. У том случају наручилац је дужан 

да назначи део понуде који може бити на страном језику и да наведе на ком страном 

језику. Молим Вас да сагласно члану 18. Закона о јавним набавкама допуните конкурсну 

и да сада гласи:  

Понуду саставити на српском језику.  

Техничка документација може да буде на енглеском и/или немачком језику.  

Уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда, утврди да би део понуде 

требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је 

дужан да изврши превод тог дела техничке документације. 

  

Питање 4:  Молим Вас за измену конкурсне документације у делу који се односи на 

обавезне услове, односно на посебне дозволе предвиђене посебним прописима, члан 75. 

став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, на тај начин што ћете од понуђача захтевати 

достављање следећих решења, односно дозвола: 

1) Решење/решења - овлашћења за израду пројеката и извођење стабилних система за 

дојаву пожара 

За обављане целокупних послова заштите од пожара, који су предвиђени овом јавном 

набавком, неопходно је да решење МУПа 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 је доказ да понуђач испуњава обавезан услов за учешће у поступку предметне 

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, као и чланом 38. Закона о заштити од пожара, регулисано је 

да само овлашћено привредно друштво може обављати послове и пројектовања и 

послове извођења радова заштите од пожара и посебних система. 

Члан 39. Закона о заштити од пожара дефинише да под пројектовањем и извођењем 

посебних система и мера заштите од пожара из члана 38. подразумевају се послови: 

   израде пројеката стабилних система за гашење пожара и извођење ових система 

   израде пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система 

   израде пројеката стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара и 

извођење ових система 

   израде анализа о зонама опасности и одређивање ових зона на местима која су 

угрожена од настанка експлозивних смеша запаљивих гасова, пара запаљивих 

течности и експлозивних прашина 

   пројектовања и извођења електричних инсталација и уређаја за просторе 

угрожене експлозивним атмосферама (запаљивим гасовима, парама запаљивих 

течности и експлозивним прашинама) 

 пројектовања и извођења система за одвођење дима и топлоте 

Члан 81. Закона о заштити од пожара прописује да је обављање послова из члана 38. без 

испуњавања прописаних услова - привредни преступ, као и новчану казну и до 3 милиона 

динара. 

Пошто се услови, у складу са чланом 76. ставом 6. Закона о јавним набавкама, прописују 

да су у логичној вези са јавном набавком, увидом у предмер и предрачун радова може се 

утврдити да су стабилни системи аутоматске дојаве пожара ( стр. 27). 

Исто се односи на израду пројекта изведеног објекта ( страна 27, позиција 14.) 

У складу са наведеним чињеницима, молим Вас за измену конкурсне документације и 

усаглашавањем за законским прописима јер би, без поседовања наведених решења 



надлежног министарства, извођење радова тј. система за дојаву пожара и израда пројекта 

изведеног објекта, била у супротности са законом“ 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 05.07.2019. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1. У питању је техничка грешка. Наручилац ће припремити и објавити 

пречишћен текст Конкурсне документације и тиме отклонити указану грешку. 

 

Одговор 2. Наручилац прихвата указано те ће припремити и објавити пречишћен текст 

Конкурсне документације тако што ће из додатних услова у погледу техничког 

капацитета обрисати машину за цементну кошуљицу. 

 

Одговор 3. Наручилац прихвата сугестију те ће припремити и објавити пречишћен текст 

Конкурсне документације. 

 

Одговор 4. Наручилац прихвата сугестију те ће припремити и објавити пречишћен текст 

Конкурсне документације. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  

 

Комисија за јавну набавку ОП-9/2019 
 


