
 
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/41 

Датум: 30. 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 29. маја 

2018. године у 10.59 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

Фаjл архитектура, схеет зидарски радови-позиција 01-09: Недостају формуле, а ћелије 

су закључане. Молимо да извршите измену, односно објавите откључане фајлове. 

 

1. Одговор Комисије: 

Откључани фајлови су доступни на Порталу за јавне набавке и на интернет страници 

Наручиоца од 25.маја 2018. године када је окачен одговор број 404-02-3/2018-12/31. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 

Фаjл архитектура, схеет покривачки радови-позиција 03-02  4/: Недостају формуле, а 

ћелије су закључане. Молимо да извршите измену, односно објавите откључане 

фајлове. 

 

2. Одговор Комисије: 

Откључани фајлови су доступни на Порталу за јавне набавке и на интернет страници 

Наручиоца од 25.маја 2018. године када је окачен одговор број 404-02-3/2018-12/31. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 

Фајл архитектура, схеет опрема-све позиције: Закључана је колона за уписивање 

јединичних цена. Молимо да извршите измену, односно објавите откључане фајлове. 

 

3. Одговор Комисије: 

Откључани фајлови су доступни на Порталу за јавне набавке и на интернет страници 

Наручиоца од 18.маја 2018. године када је окачен одговор број 404-02-3/2018-12/18. 

 

 

 



 
 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

Фајл хидротехничке инсталације, схеет унутра-део остали радови: Недостаје 

формула, а ћелије су закључане. Молимо да извршите измену, односно објавите 

откључан фајл. 

 

4. Одговор Комисије: 

Откључан фајл ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет страници 

Наручиоца. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 

Фајл архитектура, схеет столарски радови: колона цена по јединици мере без пдв-а 

треба да се прошири како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. 

Закључано је и нисмо у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите 

измењен или откључан предмер. 

 

5. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

6. Питање заинтересованог лица: 

Фајл архитектура, схеет столарски радови: колона цена по јединици мере без пдв-а 

треба да се прошири како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. 

Закључано је и нисмо у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите 

измењен или откључан предмер. 

6. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

7. Питање заинтересованог лица: 

Фајл архитектура, схеет браварски радови: колона цена по јединици мере без пдв-а 

треба да се прошири како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. 

Закључано је и нисмо у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите 

измењен или откључан предмер. 

 

7. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

8. Питање заинтересованог лица: 

Фајл архитектура, схеет алуминарија: колона цена по јединици мере без пдв-а и 

колона цена по јединици мере са пдв-ом треба да се прошири како би се видели 

бројеви у штампаној верзији понуде. Закључано је и нисмо у могућности сами да 

извршимо измену. Молимо да објавите измењен или откључан предмер. 

 

8. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

9. Питање заинтересованог лица: 

Фајл архитектура, схеет фасадерски радови: колона цена по јединици мере без пдв-а 

треба да се прошири како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. 

Закључано је и нисмо у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите 

измењен или откључан предмер. 



 
 

 

9. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

10. Питање заинтересованог лица: 

Фајл архитектура, схеет разни радови: колона цена по јединици мере без пдв-а треба 

да се прошири како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. Закључано је и 

нисмо у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите измењен или 

откључан предмер. 

 

10. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

11. Питање заинтересованог лица: 

Фајл хидротехничке инсталације, схеет унутра: колона цена по јединици мере без пдв-

а треба да се прошири како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. 

Закључано је и нисмо у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите 

измењен или откључан предмер. 

 

11. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

12. Питање заинтересованог лица: 

Фајл пејзажна архитектура, схеет зеленило: колона цена по јединици мере свега са 

пдв-ом треба да се прошири како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. 

Закључано је и нисмо у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите 

измењен или откључан предмер. 

 

12. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

13. Питање заинтересованог лица: 

Фајл пејзажна архитектура, схеет рекапитулација: колоне свега са пдв-ом и свега без 

пдв-а треба да се прошире како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. 

Закључано је и нисмо у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите 

измењен или откључан предмер. 

 

13. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

14. Питање заинтересованог лица: 

Фајл саобраћајнице, схеет коловозна конструкција: колона свега без пдв-а треба да се 

прошири како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. Закључано је и нисмо 

у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите измењен или откључан 

предмер. 

 

14. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 



 
 

 

15. Питање заинтересованог лица: 

Фајл конструкција, схеет објекат: колона свега без пдв-а треба да се прошири како би 

се видели бројеви у штампаној верзији понуде. Закључано је и нисмо у могућности 

сами да извршимо измену. Молимо да објавите измењен или откључан предмер. 

 

15. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

 

16. Питање заинтересованог лица: 

Фајл пејзажна архитектура, схеет зеленило: колона цена по јединици мере свега са 

пдв-ом треба да се прошири како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. 

Закључано је и нисмо у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите 

измењен или откључан предмер. 

 

16. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

17. Питање заинтересованог лица: 

Фајл саобраћајнице, схеет коловозна конструкција: колона укупно без пдв-а треба да 

се прошири како би се видели бројеви у штампаној верзији понуде. Закључано је и 

нисмо у могућности сами да извршимо измену. Молимо да објавите измењен или 

откључан предмер. 

 

17. Одговор Комисије: 

Измењен предмер ће бити доступан на Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници Наручиоца. 

 

 

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 
 


