
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/18 

Датум: 18. 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 15. маја 

2018. године у 16.19 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
АГ Опрема, позиција 18-01/1 - полични покретни регали за архиву: 

Прилог 1 - у опису позиције пише да је систем регала на ручни погон, односно, на 

електро погон. Који од ова 2 система покретања се примењују за ову позицију? 
 

1.  Одговор Комисије: 
Систем регала је на електропогон. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
АГ Опрема, позиција 18-01/2 - фиксни регали за архиву: 

Прилог 2 - у опису позиције пише да су покретни регали, односно, даље у наставку да 

су регали фиксни. Шта је тачно? 

 

2.   Одговор Комисије: 

Регали су фиксни. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
АГ Опрема, позиција 18-02 - израда и уградња кухињских елемената: 

Молимо Вас да нам на основу одговора Комисије за на ову тачку, доставите ревидоване 

предмере за опремање објекта (предлог је да се позиција изузме из обима радова). 

 

3.   Одговор Комисије: 



Детаљи и цртежи уградних кухиња у оквиру позиције 18.02 ће се доставити након 

дефинисања комплетне технологије. Ради се о две кухиње које се налазе на 5. повученом 

спрату поред интерног ресторана, просторија 5.02/2, као и кухиња уз ресторан на 1 

спрату , 1.81 кафе бар за посетиоце ( Информативни цртеж ће бити доступан на Порталу 

јавних набавки и интренет страници наручиоца). Предвидети цену за набавку и уградњу 

по овој позицији у комплету са белом техником ( фрижидер, аспиратор, грејна плоча 

цена паушална). 

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Предмер АГ радова. 05-00 Столарски радови. позицииа 05-09 - Набавка и израда дрвених 

клупа у притворским иединицама - Молимо Вас да нам доставите цртеже и детаље за 

ове клупе 

 

4.   Одговор Комисије: 

Цртежи клупе ће бити доступни на Порталу јавних набавки и интренет страници 

наручиоца. 

 

5.  Питање заинтересованог лица: 
Пројекат спољнег уређења. 02-00 Браварски радови - Молимо вас да нам доставите 

цртеже и/или шеме за све специфициране позиције у браварским радовима - ограде, 

капије, клизне капије, пењалице 

 

5.    Одговор Комисије: 

Цртежи су саставни део пројектне документације спољњег уређења број пројекта 

2017U028-PZI-A06 кроз шеме партерног уређења лист бр. 07-01 до 07-19. 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Предмер АГ Радова. 17-00 Разни радови. позицииа 17-08 - Набавка и монтажа 

надоградних лавабоа у тоалетима - у опису п^зиције пише да се обрачун врши по комаду 

уграђене позиције а специфициран је обрачун по м1. Шта је тачно? 

6.    Одговор Комисије: 

Позиција се односи на плочу за ношење и уградњу подградних лавабоа (vanity), и 

обрачун се врши по м1 уграђене позиције. 

 

7. Питање заинтересованог лица: 
Предмер - АГ радови - 03-00 Покривачки радови: Ред 90, Позиција 03-02 4/ Фали 

формула у еxцел фајлу. Молимо исправите. 

 

7.    Одговор Комисије: 

Исправка формуле у ехел фајлу ће бити доступни на Порталу јавних набавки и интренет 

страници наручиоца. 

 

8. Питање заинтересованог лица: 
Предмер - АГ радови - 08-00 Лимарски радови: Ред 79, Позиција 08-12 Фали јединица 

мере.Молим Вас да потврдите да је обрачун по комаду 

 

8.    Одговор Комисије: 

Да. 

 



9. Питање заинтересованог лица: 
Предмер - АГ радови - 18-00 Опрема:Колона за упис цена је закључана. Молимо да нам 

доставите фајл са откључаном колоном. 

 

9.   Одговор Комисије: 

Фајл са откључаном колоном ће бити доступни на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца. 

 

10. Питање заинтересованог лица: 
У случају да понуђач склапа уговор са подизвођачем за врсту радова за коју се користи 

нека од тражене опреме у захтеву 10.2 конкурсне документације, а коју подизвођач 

поседује, да ли понуђач осим уговора о подизвођењу мора са тим подизвођачем да 

склопи и уговор о најму поменуте опреме како би испунио услов из захтева 10.2? 

 

10. Одговор Комисије: 

Да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 


