
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-50/17-12/14 

Датум: 5. јун 2017. 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 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- доградња, реконструкција и адаптација зграде правосудних органа у Лазаревцу - 

редни број 19/2017 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 2. 

јуна 2017. године у 11.14 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
  

 У тендерској документацији у делу предмера група радова XII - 

Сувомонтажни радови, позиција број 3, наведено је у првом делу описа ове 

позиције да је укупна дебљина облоге 60 mm док се касније кроз опис наводи да је 

сама дебљина минералне вуне 100 mm. Пошто су горњи наводи контрадикторни, 

поставља се питање која је дебљина минералне вуне, као и који су услови потребни 

да би се испоштовао разред F60 који је наведен у опису? 

  

 

1. Одговор Комисије: 

 Дебљина минералне вуне је 50  mm, а потребно је имати атест произвођача за 

разред Ф60. 

 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
 У тендерској документацији у делу предмера група радова XII - 

Сувомонтажни радови, позиција број 1 наведено је у првом делу описа ове 

позиције да се тражи ватроотпорност F30 а затим дупле гипс картонске плоче 

ватротпорности F60. Пошто су горњи наводи контрадикторни, поставља се питање 

која ватроотпорност треба да се испуни (F30 или F60)? 

 



 

 

 

 

2. Одговор Комисије: 

 Треба да се испуни ватроотпорност F60. Предмер и предрачун ће бити 

измењени у складу са наведеним појашњењем. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства; 

- Јадранка Савић, дипломирани правник; 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

(запослена у Дирекцији за управљање одузетом имовином); 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике; 

- Жељка Дрчелић, правник; 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства; 

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


