
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-81/2015-12/21 

Датум: 17. 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 17. 

јула 2015. године у 10.44 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Полице за архиву – које су димензије (ширина, дужина, висина), какав је изглед 

полица, каква је материјализација? 

 

1. Одговор Комисије: 

Погледати детаљан одговор број: 404-02-81/2015-12/17 од 15. јула 2015. године. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Приземље: Пулт 1 – која је организација предвиђена иза пулта (врста намештаја); 

пулт 2 – која је организација предвиђена иза пулта (врста намештаја); пријем – који 

столови (димензије) и колико у простору иза пулта – пријемнице је потребно истих?  

 

2. Одговор Комисије: 

Погледати детаљан одговор број: 404-02-81/2015-12/8 од 3. јула 2015. године и 

број: 404-02-81/2015-12/11 од 13. јула 2015. године. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Спрат: Пулт 1 – да ли се ради репарација постојеће организације иза пулта; пулт 2 – 

да ли се ради репарација постојеће организације иза пулта; да ли је потребна плоча 

за одлагање на предњој страни једног и другог пулта? 

 

3. Одговор Комисије: 

Погледати детаљан одговор број: 404-02-81/2015-12/8 од 3. јула 2015. године и 

број: 404-02-81/2015-12/11 од 13. јула 2015. године. 



 

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 


