
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-56/2016-12/14 

Датум: 13. јун 2016. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

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

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

у отвореном поступку јавне набавке радова 

- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу - 

редни број 16/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 10. 

јуна 2016. године у 13.42 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова, Паркетарски радови, позиција 14.01 стоји: 

„Набавка и постављање подне облоге ламинат, дебљине 8,2mm, за најтежа 

оптерећења (класа 31), по избору пројектанта.“ Указујемо на то да пројектовани 

ламинат (ламинат који се не лепи) не постоји више на тржишту, и да је рад са њим 

био јако компликован. 

 

1. Одговор Комисије: 

Ламинат мора да буде за најтежа оптерећења, постављање по упутству 

произвођача.  

  

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова, позиција 3.10 шидел димњаци, дати по m2 

уместо по m1.  

 

2. Одговор Комисије: 

У опису позиције је дат обрачун по m1 и количина јесте по m1. Ово је техничка 

грешка. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова, бетонски радови, позиција 4.01 стоји напомена 

да се извођач обавезује да изради пројекат обезбеђења темељне јаме са планом 

армирања. У јавној набавци не постоји извођење темељне јаме, а увидом у 

техничку документацију нисмо приметили да постоји обезбеђење темељне јаме.  



 

3. Одговор Комисије: 

И ово је техничка грешка. Не постоји потреба за обезбеђењем темељне јаме.  

  

 

4. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова, позиција 12.01 стоји да се камен поставља на 

лепак. Како је могуће да се камен лепи за вуну без икакве подконструкције?  

 

4. Одговор Комисије: 

У овој позицији потребно је преко фасаде од камене вуне поставити челичну 

„Шулц“ мрежу (окце 5x5cm), типловати је челичним типловима минималне дужине 

25cm мин. 10ком/m2, па тек онда приступити лепљењу камених штанглица. У цену 

улази и шулц мрежа са типловима. 

  

 

5. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова, за позицију 10.5 пулт и позицију 10.6 

застакљивање фасадних парапета потребне су нам шеме, на основу описа из 

предмера не можемо дати цене.  

 

5. Одговор Комисије: 

У прилогу су шеме за пулт и за стаклене панеле.  

  

 

6. Питање заинтересованог лица: 
У шемама постоји алуминијум за који није послат предмер, па вас молимо да исти 

објавите како бисмо дали комплетну понуду.  

 

6. Одговор Комисије: 

У шеми столарије стоји поднаслов Шема спољашње браварије – рукохват, ознака 

Р2, а треба да стоји Шема унутрашње браварије – рукохват, та позиција је дата у 

позицији 10.02. У Шеми столарије стоји поднаслов Шема унутрашње браварије – 

противпожарна врата, ознака IIa, a у предмеру је опис за метална врата поз. 9.07. 

Узети опис из шеме ббраварије, тј. за противпожарна врата.  

  

 

7. Питање заинтересованог лица: 
Увидом у техничку документацију примећено је да је кровна конструкција 

недовољно дефинисана за давање квалитетне понуде.  

 

7. Одговор Комисије: 

Кровна конструкција се изводи од АБ коленастих греда д=40x45cm, преко којих се 

постављају рогови, летва, контралетва и све остало по опису из поз. тесарских 

радова. Коленаста греда је дата у бетонским радовима. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу 



- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


