
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/33 

Датум: 28. мај 2018. 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 

- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу - 

редни број 13/2018 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23. маја 

2018. године у 13.26 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

4.1 Електроенергетске инсталације/ 1.Резервно напајање/позиције 1.1 и 1.2 и 6.5 
Машинске инсталације дизел агрегат/позиције 01-01,01-02,02-01,02-02 
У оба наведена предмера радова су описи позиција за испоруку и уградњу ДЕА. 
Према ком предмеру радова треба понудити ДЕА? 

 

1. Одговор Комисије: 

Потребно је да понуђач понуди радове према спецификацији из машинског дела 

пројекта ДЕА уређаја. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

У Збирној рекапитулацији свих радова, тачка 4/1 Пројекат електроенергетских 
инсталација је подељена на Пројекат електроенергетских инсталација - објекат и 
Пројекат електроенергетских инсталација - спољно уређење. У предмеру 4.1 
Електроенергетске инсталације нема спецификације спољних електроенергетских 
инсталација, нити постоји рекапитуалација подељена на спољне и унутрашње 
електроенергетске инсталације, као што је нпр. у предмеру 3.Хидротехничке 
инсталације. 
Како попунити Збирну рекапитулацију у делу 4.1 Електроенергетске инсталације? Да 
ли је прихватљиво унети укупну вредност електроинсталатерских радова, обзиром да 
нема поделе на спољне и унутрашње електроинсталације, односно да нема 
спецификације спољних електроенергетских инсталација? 

 

 

2. Одговор Комисије: 

Да, прихватљиво је. 

 

 



3. Питање заинтересованог лица: 

 

Обзиром на то да је достављен измењен део предмера и предрачуна 07-00 Систем 
видео надзора, да ли је исправно следеће: 
у предмеру и предрачуну 5. Телекомуникационе и сигналне инсталације не 
попуњавају се позиције 07-01 - 07-33 
- попуњава се измењен део 07-00 Систем видео надзора (позиције 07-01-07-34) и 
укупан износ измењеног дела се преноси у Збирну рекапитулацију и сабира заједно 
са укупним износом 5. Телекомуникационе и сигналне инсталације? 

 

3. Одговор Комисије: 

Да, исправно је. 

 

 

 

 

 

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 
 


