
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-56/2016-12/29 

Датум: 15. 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 15. 

јуна 2016. године у 11.12 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну, АГ радови, позиција 18.01, која је дебљина тражених 

плочица, и да ли су бројеви одвојени комади или су угравирани на одређеној 

плочици? 

 

1. Одговор Комисије: 

Плочице су дебљине 1 до 2mm. Бројеви су угравирани на плочици. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну, АГ радови, позиција 18.02, да ли је предвиђено да 

огласна табла буде самостојећа или на зиду, да ли постоји могућност да добијемо 

неку скицу или идејно решење изгледа табле, да ли су на табли предвиђене три 

преграде на основу спратности и плус додатна преграда на врху са подацима 

објекта? 

 

2. Одговор Комисије: 

Огласна табла треба да буде на зиду. У прилогу је дат пример изгледа табле. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну, АГ радови, позиција 18.04, која је дебљина плочице, да 

ли су бројеви одвојени комади или су угравирани на одређеној плочици, уколико се 

ради само број – да ли је у питању једноцифрен или двоцифрен број? 

 

 



3. Одговор Комисије: 

Плочице су дебљине 1 до 2mm. Бројеви су угравирани на плочици. Објекат још 

увек нема број, те сада није могуће одговорити на питање. 

 

 

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 


