
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-61/2015-12/30 

Датум: 28. 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 26. 

маја 2015. године у 12:24 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење дела Рушење и демонтажа, позиција 00-10 Демонтажа 

ентеријерских дрвених зидних облога заједно са носећом подконструкцијом: 

позиција се не може тражити паушално како стоји у Предмеру, већ се мора 

обрачунати у m
2
. 

 

1. Одговор Комисије: 

Цене дати паушално на основу обиласка и уз помоћ основа и табела које су 

постављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење дела Рушење и демонтажа, позиција 00-11 Демонтажа 

портирница на улазима у објекат. Иако је извршен обилазак, потребне су димензије 

портирнице како бисмо прецизно одредили цену дате позиције. 

 

2. Одговор Комисије: 

Цене дати паушално на основу обиласка и уз помоћ основа и табела које су 

постављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење дела Столарски радови, позиција 00-01 Поправка, китовање, 

фарбање и монтажа једнокрилних и двокрилних, пуних унутрашњих дрвених врата. 

У даљем тексту позиције стоји: Звучна заштита – врата морају бити I класе према 

стандарду SRPS U.J.6.201. извођач мора доказати атестом. Тражена звучна 

изолација се не може применити на овој позицији и врсти радова. 



3. Одговор Комисије: 

За врата која се репарирају не треба наравно атест и др., али већина постојеће 

столарије ће бити замењена новом. Приближан проценат (с обзиром на то да се 

ради о инвестиционом одржавању и да ће стварне количине бити евидентиране 

кроз грађевинску књигу уз одобрење надзорног органа), ће бити 70% нове и 30% 

репарација. 

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење дела Терацерски радови, позиција 00-01 Обнова и 

репарација подних површина рађених од тераца. Да ли је овом позицијом 

обухваћено и степениште,  јер није наведено у датим количинама? 

 

4. Одговор Комисије: 

Обухваћено је. 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење дела Молерско-фарбарски радови. Позиција 00-01 обухвата 

стругање старе боје са постојећих зидова и плафона, а у следећој позицији 00-02 је 

поново обухваћено стругање.  

 

5. Одговор Комисије: 

У позицији 2 се мисли на евентуално додатно фино брушење у склопу предрањи 

(глетовање и сл.) за бојење. 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење дела Молерско-фарбарски радови, позиција 00-06 – 

фарбање постојећих радијатора на свим етажама је тражено у комадима. Пошто је у 

обиласку утврђено да нису сви радијатори истог броја ребара, потребно је или 

разврстати радијаторе по броју ребара или све обрачунати по броју ребара.  

 

6. Одговор Комисије: 

Формирати просечну цену (нпр. најскупљи=НАЈВЕЋИ РАДИЈАТОР + 

најјефтинији=НАЈМАЊИ РАДИЈАТОР подељено са 2). 

 

 

7. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење дела Подополагачки радови, позиција 00-02 набавка, 

преслагање, стругање и лакирање постојећег храстовог паркета преко бетонске 

подлоге – Поставити паркет екстра класе. Молимо да дефинишете да ли се паркет 

преслаже, јер у том случају се не може поставити паркет екстра класе. Уколико се 

мења неки проценат постојећег паркета, онда он мора бити исти као постојећи 

паркет а не екстра класе. Димензије паркета су различите у зависности од 

просторије и спрата.  

 

7. Одговор Комисије: 

Паркет се преслаже и додатни паркет се прилагођава врсти, димензијама и класи 

постојећег. 

 

 



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 


