
 

 

               
   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

   03 Број: 404-8/14-16-05                                                          

      16. 05. 2016. године 

              Б е о г р а д 

 

 

                На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15) доствљамо вам                

 

 

 

ОДГОВОР 

на питање из писаног захтева  за појашњење у вези  са припремањем понуде за  набавку 

радова  - адаптација равног проходног крова на објекту Краља Милана 14, ЈН бр.14/16. 

 

                   

П и т а њ е: 

 
1. На страни 8/35  наводите да понуђач треба да има најмање једно запослено лице за 

обављање послова безбедности и здравља на раду - координатор за пројековање и 
координатор за извођење 
 
По члану 3  Уредбе о безбедности и здравља на раду на привременим или покретним 
градилиштима “координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења јесте 
физичко лице које ИНВЕСТИТОР, односно ЗАСТУПНИК ИНВЕСТИТОРА писменим 
актом одреди да, у току извођења радова, обавља послове из члана 13 ове уредбе.   
Такође, у члану 14  наведене уредбе јасно је назначено да “ ИНВЕСТИТОР, односно 
ЗАСТУПНИК ИНВЕСТИТОРА не могу своје обавезе и одговорности прописане овом 
уредбом пренети на послодавца” 

 
Имајући у виду наведене одредбе, молим Вас за одговоре: да ли је ово техничка 
грешка и да ли се мисли на лице за безбедност и здравље на раду, које обавља 
послове по члану 40 Закона  безбедности и зрављу на раду, имајући у виду да на 
страни 10/35 од доказа наводитеда се доставља уверење о положеном стручном 
испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на 
раду, а не 2 уверења за координатора? 
 

2. У члану 76 став 6 Закона о јавним набавкама јасно и недвосмилесно пише да 
наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу 
понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.  
Молим Вас за појашњење шта је логично у захтеву наручиоца за поседовање решења 
МУПа за пројектовање посебних система и мера заштите од пожара, које се односе, на 
пример, на пару запаљивих течности, експлозивне материје као што захтевате на 
страни 9/35 и предмета јавне набавке - хидроизолатерски радови?  

 
3. Којим критеријумима се руководио Наручилац када је прописивао поседовање Решења 

МУПа, када по мишљењу Сектора за ванредне ситуације, правно лице које у радном 
односу има запсоленог који има ЛИЦЕНЦУ за израду главног пројекта заштите од 
пожара и ЛИЦЕНЦУ за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од 



 

 

пожара испуњава законски услов за обављање послова заштите од пожара, израде 
главног пројекта, као и пројектовања и извођења посебних система, а све у складу са 
Законом о заштити од пожара ( Сл. Гласник број 111/09 и 20/15)? 

 
4. При извођењу радова на хидроизолацији крова, које конкретно послове ће да обављају 

2 дипломирана инжењера електротехнике, које захтевате на странама 7 и 8/35? 

 

 

 

О д г о в о р: 

 
1.Техничка грешка је па треба да стоји: - најмање једно запослено лице које има Увререње о 

положеном стучном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду –координатор 

за пројектовање и Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду. 

- Као доказ (на страни 10конкурсне документације) треба да стоји Уверење за координатора за 

пројектовање и  Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за 

обављање послова безбедности и здравља на раду. 

  
2.Прилоком израде пројеката потребан услов је да фирма има Овлашћење МУП за израду главног 
пројекта заштите од пожара (ГП ЗОП), као и Овлашћење за пројектовање и извођење посебних 
мера заштите од пожара (Пројекат ПС ЗОП), као и одговорне пројектанте који имају личне лиценце 
за пројектовање ГП ЗОП и одговорне пројектанте за пројектовање Пројеката ПС ЗОП 
 

3. Прилоком израде пројеката потребан услов је да фирма има Овлашћење МУП за израду главног 

пројекта заштите од пожара (ГП ЗОП), као и Овлашћење за пројектовање и извођење посебних 
мера заштите од пожара (Пројекат ПС ЗОП), као и одговорне пројектанте који имају личне лиценце 
за пројектовање ГП ЗОП и одговорне пројектанте за пројектовање Пројеката ПС ЗОП 

 

4. На кровној конструкцији има уређаје и опрему које користе електричну енергију (клима системи, 

чилери и сл.) као и громобранску инсталацију, што све припада пословима електроинжењера. 
 

                                                                                                                 
                                                                                                                      КОМИСИЈА  

                                                                                                                     ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

                                                                                                               


