
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-81/2015-12/11 

Датум: 13. јул 2015. године 
         

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 

- куповина намештаја и опремање ентеријера зграде  

Прекршајног суда у Београду у ул. Устаничка бр. 14 - 

редни број 22/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 9. 

јула 2015. године у 08.28 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Код позиције 15 Репарација постојећих пултова, на пултовима на првом спрату (два 

комада), да ли се облаже зид на челу пулта? 

 

1. Одговор Комисије: 

Не.  

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Пошто су пултови израђени од два различита дезена универа, да ли то значи да ће 

се плоча и унутрашњост мењати како би биле у истом дезену? 

 

2. Одговор Комисије: 

Сваки пулт се репарира, односно елементи који недостају се допуњују елементима 

у боји, врсти и дезену универа у коме су и постојећи елементи тог пулта.  

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли репарација подразумева и замену оштећених стакала? 

 

3. Одговор Комисије: 

Да.  

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се на пултовима у приземљу постављају стаклене преграде са стубићима? 



 

4. Одговор Комисије: 

На пултовима на којима постоје стаклене преграде са стубићима врши се њихова 

репарација и замена оштећених делова. На пултовима на којима их нема није 

предвиђено постављање нових.  

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 
 

доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


