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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 

- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу - 

редни број 13/2018 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 21. маја 

2018. године у 13.02 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

Позиција 14-01 Фасадерским радовима 

Молимо да ближе дефинишите гранитну керамику на вентилисаној фасади- текстуру, 

боју, евентуално произвођача или тип керамике. Молимо да дефинишете квадратуре, 

или процентуално учешће керамике 60х120, односно 60х60 у укупној квадратури 

вентилисане фасаде. 
 

1. Одговор Комисије: 

 

Рачунати да су 70% површине плоче димензије 60/120, 30% плоче димензија 30/120, а 

изглед треба да буде природни камен као што је на сликама које ће бити доступне на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца (кг-8, кг-9). Слике  су 

саставни део пројекта фазе ПГД који је и добио грађевинску дозволу. 

 

2.Питање заинтересованог лица: 

Позиција 17-00 у Разним радовима( 17-01, 17-02, 17-03/3, 17-04/3) 

Молимо да дефинишете ширину и висину дилатационе лајсне која се уграђује. 

 

2. Одговор Комисије: 

Сама дилатација у конструкцији је 10 цм. Предмером је у завршним слојевима у поду 

дефинисана дилатациона лајсна производне марке Мигуа или одговарајућа, и треба 

урадити лајсну која покрива дилатацију од 10 цм, а дебљине је у складу са врстом 



завршног пода. Потребно је применити дилатациону спојницу према препорукама 

произвођача сходно ситуацији за сваку позицију. 

Сви слојеви подова, зидова и међуспратних конструкција приказани су у пројекту 

архитектуре, свеска 02. Цртеж бр. 2017У028ПЗИ-А01-1 лист 04.рев.1. 

 
 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу; 

- Јадранка Савић, дипломирани правник;  

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства; 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике; 

- Јована Анђелковић,  дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоцa 
 


