
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-56/2016-12/13 

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 9. 

јуна 2016. године у 9.44 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли сваки члан групе понуђача треба да потпише и печатом овери један исти 

примерак модела уговора, или је потребно приложити модел уговора у онолико 

примерака колико има чланова групе понуђача? 

 

1. Одговор Комисије: 

Сви чланови групе понуђача попуњавају, потписују и оверавају један примерак 

модела уговора.  

  

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова постоје позиције радова које су „скривене“, 

односно чије су количине једнаке 0. Да ли је потребно давати цене за ове позиције? 

 

2. Одговор Комисије: 

За све ове позиције не треба давати цене.  

  

 

3. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова, АГ део, ставка 13. – керамичарски радови, 

постоје следеће нејасноће:  

- позиција 13.01. – да ли је керамика гранитна или обична и које су димензије 

плочица? 

- позиција 13.02. – да ли је керамика гранитна или обична и које су димензије 

плочица? 



- позиција 13.02. – да ли плочице треба да имају одговарајућу противклизност и ако 

треба – коју? 

- позиција 13.07. – која је противклизност керамичких плочица, и да ли су  плочице 

гранитне или обичне? 

 

3. Одговор Комисије: 

- позиција 13.01. – зидна керамика је обична, димензије 25x50cm или 20x40cm по 

избору наручиоца. 

- позиција 13.02. – подна керамика у ветробрану и холовима је гранитна, у 

следећим количинама: Пр. 6,20+24,53; I спрат 35,44, II спрат 24,81 (укупно 

90,98m2), димензије 45x45cm или 60x60cm. Керамика у осталим просторијама је 

обична, димензија 33x33cm. 

- позиција 13.02. – сва подна керамика је противклизна у складу са стандардима 

ДИН 51130 и ДИН 51097. 

- позиција 13.07. – сва спољашња керамика је гранитна противклизна у складу са 

ДИН 51130 и ДИН 51097. 

  

 

4. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова, АГ део, разни радови, постоје следеће нејасноће:  

- позиција 18.01. – које су димензије плочица? 

- позиција 18.02. – које су димензије табле и који је материјал у питању? 

- позиција 18.03. – које су димензије плочица? 

 

4. Одговор Комисије: 

- позиција 18.01. – 10x10cm. 

- позиција 18.02. – око 50x100cm, метална хромирана или алуминијумска. 

- позиција 18.03. – 10x20cm. 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
У Предмеру и предрачуну радова, део 3. водоводна, хидрантска и канализациона 

мрежа, у делу грађевински радови, позиција 10. – које су димензије и висина АБ 

шахта? 

 

5. Одговор Комисије: 

Димензије АБ шахта су 50x50x50cm (унутрашње) плус дебљина зидова д=10cm. 

 

 

 

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 


