
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-27/2015-12/20 
Датум: 30. март 2015. године 

Б е о г р а д 
         
 

        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 радова у отвореном поступку 
- санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 

редни број 4/2015 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 27. 
марта 2015. године у 13:59 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да прецизније дефинишете позицију III-8 Канализација. Увидом у 
пројектну документацију јасно је дефинисано који се цевоводи и шахтови чисте, 
испирају и снимају, али је потпуно нејасно како да понуђач предвиди које деонице 
цевовода су оштећене и како је то предвиђено у овој позицији, да се изврши замена 
цеви, односно санирају шахтови. Можда треба радове на замени цевовода, односно 
санацији шахтова, дати као посебне позиције са неком претпостављеном 
количином која ће се тек по прегледу снимака стања цевовода и увидом у шахтове 
прецизније дефинисати. 
 

1. Одговор Комисије: 
Деонице које ће бити замењене ће се утврдити после чишћења и снимања. Радови 
се могу узети тек после анализе стања постојећег спољног развода. Сем у случају 
великог оштећења на деоници, наручилац и надзорни орган могу одлучити да ли ће 
замена цевовода бити део ових радова у дужини до 10% цевовода или ће бити део 
посебних радова уколико су оштећења већа од 10%. 
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се позиције I – Земљани радови и II – Бетонски радови односе на изградњу 
нове деонице канализације са једним шахтом и које се веци уграђују, пошто у 
пројекту то нисмо успели да пронађемо? 
 

2. Одговор Комисије: 
Увидом у постојећу документацију и обиласком терена није уочен један ревизиони 
силаз који се по првобитном пројекту требало налазити, тако да је пројекат 
обухватио израду новог ревизионог силаза. 
 



3. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да прецизније дефинишете позицију IV-6 Водовод. Које се цеви изолују 
(пречник), која изолација (дебљина) и шта се чисти и фарба (стари цевовод)? 
 

3. Одговор Комисије: 
Изолација цевовода се односи на хидрантску и санитарну мрежу која се налази у 
спуштеном плафону на отвореном простору изнад паркинг места. Узета је дебљина 
од 4cm за обе мреже у дужини од 40m.   
 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Можете ли да доставите цртеж или боље појашњење о каквој се столарској 
прегради ради за просторије 2.19, позиције М, М1? 
 

4. Одговор Комисије: 
Тачну шему је предвиђено да достави извођач радова на основу своје технологије 
извођења, али је у прилогу дат цртеж браварије. 
 
 

5. Питање заинтересованог лица: 
Колика је захтевана противпожарност за ватроотпорна врата на (јединој) позицији 
2А, јер нигде у документацији није наведено на колико минута ватроотпорности се 
захтева атест? Такође, молимо вас да нагласите уколико постоје већ монтирана 
врата на овој позицији, као и да ли имају метални или дрвени шток. Такође, нигде 
није наведено да је потребна демонтажа. Такође, молимо вас да појасните да ли је 
потребан праг за противпожарна врата. 
 

5. Одговор Комисије: 
У свим позицијама предмера је дефинисано да су ПП врата отпорна на пожар 90 
минута. Сва врата морају да имају атест и у складу са атестном документацијом да 
буду опремљена. 
 
 

6. Питање заинтересованог лица: 
Уколико понуду подноси група понуђача од пет или више чланова, како попунити 
образац понуде јер у остављени простор можемо унети податке само за два члана? 
 

6. Одговор Комисије: 
У овом случају копирати само ону страницу Обрасца понуде на којој се налази 
простор за унос података о члановима групе понуђача. Копирати је у онолико 
примерака колико чланова групе има. 
 
 

7. Питање заинтересованог лица: 
Уколико понуду подноси група понуђача од пет или више чланова, како попунити 
модел уговора јер у остављени простор можемо унети податке само за два члана? 
 

7. Одговор Комисије: 
У овом случају копирати само ону страницу Модела уговора на којој се налази 
простор за унос података о члановима групе понуђача. Копирати је у онолико 
примерака колико чланова групе има. 
 



 
8. Питање заинтересованог лица: 

Да ли је неопходна овера сваке странице модела уговора или је довољно да буде 
потписан и оверен? 
 

8. Одговор Комисије: 
На страници 57. Конкурсне документације јасно је наведено да Модел уговора 
понуђач и сваки члан групе понуђача морају да попуне, печатом овере и потпишу. 
Попунити значи унети све тражене податке на за то остављеним празним линијама; 
печатом оверити и потписати значи потписе одговорних лица и њихово оверавање 
печатом на последњој страници Модела уговора.  
 
 

9. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за детаљније појашњење врсте радног односа и радног ангажовања, 
односно да ли су прихватљиви радни однос на одређено време и радно ангажовање 
са радним временом које је краће од 40 часова недељно? 
 

9. Одговор Комисије: 
Како је већ појашњено 18. марта 2015. године, кључно и остало особље може бити 
запослено по било ком основу који познаје Закон о раду ("Службени гласник РС", 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), као што је: радни однос (неодређено и 
одређено време), уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о 
делу, уговор о стручном оспособљавању и усавршавању, допунски рад. Наручилац 
за потребе ове јавне набавке не улази у начин распореда радног времена код 
понуђача. 
 
 
 
Комисија за јавну набавку 
- Јадранка Савић, дипломирани правник 
- Светлана Марковић, архитекта 
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 
 


