
 
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/35 

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 25. маја 

2018. године у 14.19 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

 

У предмеру 1.1 sheet-подополаг, позиција 12.6 у опису стоји да је обрачун м1, а у 

јединици мере стоји 11111,25 м2 

 

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 

5. 

 

1. Одговор Комисије: 

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

 

У предмеру 3 sheet-споља, позиција 3.9 у опису стоји да је обрачун по м3 а у јединици 

мере и количине стоји 1,0 ком 

 

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 

5. 

 

2. Одговор Комисије: 

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

 

 

 

 



 
 

3. Питање заинтересованог лица: 

 

У предмеру 3 sheet-унутра, позиција 2.7, у опису  стоји да је обрачун по м, а у јединици 

мере и количине стоји 2 ком. 

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 

5. 

 

3. Одговор Комисије: 

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

У предмеру 3 sheet-унутра, позиција 2.9 у опису стоји да је обрачун по ком  у јединици 

мере стоји а у количини стоји 2м1. 

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 

5. 

 

4. Одговор Комисије: 

 

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 

 

У измењеном предмеру 6.1 који сте објавили на порталу ЈН, али не и на свом сајту 

унете су јединичне цене 

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 

5. 

 

5. Одговор Комисије: 

Измењен предмер и предрачун је доступан на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца. 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 

 

У предмеру 6.5 нису уписане јединице мере. 

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 

5. 

 

6. Одговор Комисије: 

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

 

7. Питање заинтересованог лица: 

 

У предмеру 9.1 sheet- спољно уређење, позиција 2.4 у опису стоји да је обрачун по м1 

а у јединици мере и количине стоји 1,00 ком. 

Молимо вас да извршите измене предмера и да поступите у складу са ЗЈН чл.63 став 

5. 

7. Одговор Комисије: 

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

 



 
 

 

 

Захтеви за појашњење КД 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

 
Обзиром на измене које ћете извршити и поступити у складу са ЗЈН чл.63 ст.5, да ли 
је потребно продужавати рокове банкарских гаранција и писама о намерама? 

1. Одговор Комисије: 

Све формулације у конкурсној документацији везане за рокове важења банкарских 

гаранција и писама о намерама су дати тако да ти рокови буду “одредиви” а не 

“одређени”. Ово из разлога што се из ове перспективе још увек не зна када ће тачно 

бити закључен уговор (када је у питању писмо о намерама  и банкарска гарнција за 

добро извршење посла и повраћај авнасног плаћања), односно када ће тачно бити 

примопредаја зграде (када је у питању писмо о намерама и банкарска гарнција за 

отклањање грешака у гарантном року). 

Самим тим,  померање рока за отварање понуда не утиче на те формулације. Довољно 

је да у тексту писма о намерама ….. и тексту банкарских гаранација стоје формулације 

које су у конкурсној документацији, а то су…”са роком важења 30 дана дужим од 

уговореног рока” и “са роком важења 30 дана дужим од гарантног рока”. 

Банкарска гаранцаија за озбиљност понуде мора да буде са роком важења најмање 

колико износи рок важења понуде. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

 

У Захтеву за пословни капацитет, тачка 9.1 као начин доказивања се тражи да се у 

понуди приложи Прва и последња страна окончане ситуације са збирном 

рекапитулацијом свих изведених радова. У случају паушалних уговора - „кључ у 

руке“ или плаћања по уговореној динамици, а не по количини изведених радова, често 

окончане ситуације не садрже наведене групе радова. Тражени подаци о врстама 

радова се могу видети у обрасцу бр. 8 - потврда референтног наручиоца. Молим Вас 

да потврдите да је прихватљиво доказати референцу на такав начин да сви подаци које 

тражите буду видљиви у неком од приложених докумената, јер не можемо утицати на 

то како је конципирана окончана ситуација за неки посао и која врста уговора је 

потписана. 

Такође Вас молим да потврдите и да је достављање употребне дозволе прихватљиво 

уместо записника о прегледу и пријему изведених радова. 

 

2. Одговор Комисије: 

 

Наручилац остаје при доказима траженим у тачки 9.1 за Пословни капацитет. Ваш 

предлог није прихватљив. 

Такође, није прихватљиво достављање употребне дозволе уместо записника о 

прегледу и пријему изведених радова. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 

 
На порталу постоји измена предмера 1.1 која није постављена на вашем сајту. 
Молим Вас да потврдите да је важећа верзија са портала 

3. Одговор Комисије: 

 

Да.Окачена је измена и на сајту, само под називом архитектура. 



 
 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

 

Увидом у пројектну документацију, датума 22.05.2018., и упоређењем са тендерском 

спецификацијом: тЦсх_245099_Конкурсна документација, уочено је да је наведени 

капацитет централе система дојаве пожара у оквиру предмера и предрачуна уз 

пројекат за извођење Телекомуникација и сигналних инсталација: 12 петљи, док је на 

блок шеми система дојаве пожара, приликом увида, уочено да је централа капацитета 

18 петљи. Молимо Вас за разјашњење, централу дојаве пожара ког капацитета је 

потребно укључити у понуду? 

4. Одговор Комисије: 

 

Потребно је предвидети: „Централни уређај, микропроцесорски контролисан, 

потпуно редундантан, заснован на  комуникацији са стандардним и интелигентним 

јављачима пожара и другим елементима, капацитета до 20 адресабилних петљи са 

максимално 127 јављача пожара или других адресабилних елемената по петљи.“ 

Измењен предмер и предрачун ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници наручиоца. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 

 

Увидом у пројектну документацију, датума 22.05.2018., и упоређењем са тендерском 

спецификацијом: тЦсх_245099_Конкурсна документација, уочено је да на шеми 

Видео-интерфонског система, постоје помоћни ормани РГ-Л1.1- РГЛ1.5, док исти 

нису наведени у оквиру предмера и предрачуна уз пројекат за извођење 

Телекомуникација и сигналних инсталација, молимо Вас за разјашњење, да ли је 

потребно у понуди укључити на шеми приказане ормане? 

 

5. Одговор Комисије: 

 

Наведени помоћни разводни ормани су у ствари Разводни ормани лифтова, те стога 

нису потребни посебни ормани него се опрема видео интерфона повезује са РО 

лифтова. 

 

 

 

 

 

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 


