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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 2. 

У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 

ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА И 

ЕДУКАЦИЈУ ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

 ЈНОП 1/2017 

 

 

Предмет: Појашњење у вези јавнe набавкe услуга - израда пројектно 

техничке документације и техничка контрола пројектне документације  за изградњу 

центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине-Партија 1 , ЈНОП 1/2017 

 

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 08.03.2017. 

године, у писаном облику, путем mail-a, додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде за јавну набавку услуга – израда пројектно техничке 

документације и техничка контрола пројектне документације  за изградњу центра за 

развој спорта и едукацију омладине Војводине (ЈНОП 1/2017),за Партију 1. у оквиру 

кога је поставило следећа питање: 

„Поштовани, молим Вас за појашњење код описа Пројекат бр. 13. „13 

Пројекат стабилног система заштите противпожара у објектима“ 

-дојаву су ставили у телекомуникационе системе 

-хидранте сте предвидели у ВИК-у. 

Овакви објекти најчешће неће имати потребу за спринклером, ако сте на 

то мислили. 

Хотел не спада под Правилник о угоститељским објектима. 

Ако се објекат категорише као угоститељски и ако се ради по Правилнику 

за угоститељске онда се гаси ако му је површина већа од 800 m2 

Ресторан je 500 m2. 

Депаданси за смештај око 600 m2 

У тендеру их називате Угоститељско-спортски објекти“ 

Гашење за овакав комплекс повлачи прављење базена, инсталација...и 

мора се предвидети у цени пројектовања. 

Молим вас за појашњење?“   

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

бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

На основу члана 31. ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА 

ЗАШТИТУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ОД ПОЖАРА ("Сл. гласник РС", бр.61/2015):“ У 

угоститељским објектима чија је површина већа 800 m2 или у објекту борави или се 



смешта више од 300 лица обавезна је уградња система за гашење пожара, који мора 

испуњавати прописе којима је уређена област пројектовања и извођење ових система.“ 

Унутар комплекса објеката Центра за развој спорта и едукацију омладине 

Војводине предвиђен је боравак деце и омладине како на дневном нивоу тако и у 

оквиру спортских школа и кампова. 

У склопу ресторана пројектоваће се мултифункционална сала где ће та деца 

обедовати и где ће се окупљати у оквиру разних дешавања (образовног или забавног 

карактера), тако да у неким моментима максималан број лица који бораве у том објекту 

заједно са запосленима прелазиће 300.      

  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 

 


