
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-61/2015-12/24 

Датум: 27. маj 2015. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

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

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

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- адаптација и санација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду - 

редни број 17/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 25. 

маја 2015. године у 12:45 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
С обзиром на то да је банкарска гаранција за озбиљност понуде обавезна, из ког 

разлога није наведена у обрасцу 6.11 на страници 43. Конкурсне документације? 

 

1. Одговор Комисије: 

Реч је о пропусту Комисије за јавну набавку приликом израде Конкурсне 

документације. Понуђач може податак о износу трошка прибављања банкарске 

гаранције за озбиљност понуде да допише слободном руком било где на Обрасцу 

трошкова припреме понуде или да овај трошак прикаже у својој форми, на 

меморандуму понуђача са потписом овлашћеног лица овереним печатом.  

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова, тачка I.3. Замена постојећих разводних ормана, 

позиција 8. Замена постојећих разводних ормана, које није било могуће снимити, 

адекватним са опремом сличном опреми у постојећим орманима, при чему уместо 

топљивих осигурача користити инсталационе аутоматске прекидаче. Да би се дала 

цена једног разводног ормана, потребно је знати коју опрему и који број елемената 

у постојећим орманима је потребно заменити. Без тих података је немогуће дати 

цену за тражену позицију. Молимо за детаљније појашњење ових елемената. 

 

2. Одговор Комисије: 

У Предмеру и предрачуну радова, Sheet – Јака струја 1, одељак I.3. Замена 

постојећих разводних ормана, позиција – 8., предвидети спецификацију ормана 

исту као у ставки 6. истог одељка.  

 



 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова, позиција II.2. Централа за дојаву пожара најмање 

капацитета 8 петљи. Да ли је то тачан број петљи који централа за дојаву пожара 

мора да поседује или централа може да има и мањи број петљи? 

 

3. Одговор Комисије: 

Централа за дојаву пожара мора да има четири петље и могућност проширења до 

осам петљи.  

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да се ћелије Предмера и предрачуна откључају, како бисмо могли да 

попунимо Предмер и предрачун и дамо понуду. Уколико није могуће добити 

откључан excel, молимо за појашњење у ком смислу се предмер доставља у 

електронском облику јер и ако се нареже на диск неће садржати цене из 

закључаних ћелија, односно оне ће бити празне. 

 

4. Одговор Комисије: 

Наручилац је провером Предмера и предрачуна у Excel табели утврдио да је могуће 

уносити јединичне цене без ПДВ (колона Е). По уносу јединичне цене без ПДВ 

аутоматски се попуњавају следеће ћелије: јединична цена са ПДВ (колона F), 

укупна цена без ПДВ (колона G) и укупна цена са ПДВ (колона Н). Наравно, ове 

цене се даље обрачунавају у рекапитулацијама. Уколико и даље имате проблем са 

уносом, молимо вас да детаљно опишете о каквом се проблему ради са позивом на 

конкретан Sheet, позицију, ћелију (слово-број). 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Светлана Марковић, архитекта 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 
 

доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


