
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-106/2016-12/9 

Датум: 2. децембар 2016. 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 

у отвореном поступку јавне набавке радова 

- изградња зграде Прекршајног суда у Панчеву - 

редни број 37/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 30. 

новембра 2016. године у 11.30 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У делу електро радова јаке струје, позиција 1.1, напоменуто је да позицију изводи 

надлежна ЕД, па нас то наводи на закључак да ову позицију ми не нудимо у 

понуди, већ да иста стоји као вид обавештења. Молимо појашњење.  

 

1. Одговор Комисије: 

Ову позицију морају да одраде надлежне фирме ЕДБ, али свакако иде на терет 

извођача радова с обзиром на то да је позиција обухваћена предмером. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У делу рушења нема усаглашења између техничке документације и самог 

предмерског дела у количинама. Молимо појашњење о томе које су референтне 

количине којих се треба придржавати приликом израде понуде. 

 

2. Одговор Комисије: 

Предмер за легализован објекат П+1 

III – Радови рушења: 

- страна 5, ставка 8 (Ручно рушење фасадних и зидова приземља од опеке у 

продужном малтеру) 

У предмеру исправити Ручно рушење фасадних зидова приземља од опеке у 

продужном малтеру 

- страна 5, ставка 10 (машинско рушење армиранобетонске подне плоче) 

У предмеру дату количину ускладити са техничком документацијом и уписати 

износ 341,06m2 



Након уноса ових измена у предмер и предрачун, сматрамо да је исти у сагласности 

са пратећом пројектном документацијом, те се може користити при састављању 

понуде. Уколико постоје још неке нејасноће, молимо да нам поставите конкретније 

питање. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
У делу ископа не постоји позиција којом би био обухваћен одвоз земље, а 

претпоставка је да ће то бити количина између 200 и 300m³. Молимо за појашњење 

у вези са овом недостајућом позицијом. 

 

3. Одговор Комисије: 

Одвоз земље обихваћен је предмером радова пројекта  архитектуре (Завршни 

радови, 18.2 Одвози), и обрачунава се паушално. 

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Предмерским делом пројектант је предвидео ванстандардну дебљину стиродура, 

d=13,75cm. Како произвођачи на нашем тржишту не производе исту, молимо за 

изјашњење наручиоца око дебљине стиродура (стандардне дебљине су 10, 12 и 

14cm). 

 

4. Одговор Комисије: 

Слободан простор за уградњу термоизолације је укупне дубине 13,75cm. У складу 

са том димензијом, предвидети минималну дебљину термоизолације од 13cm. 

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да доставите шеме браварије, столарије и унутрашњих врата, због 

прецизнијег одређивања изгледа и цене истих. 

 

5. Одговор Комисије: 

Није могуће доставити. 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
У делу лимарских радова, позиција 10.1, молимо за појашњење о томе да ли је 

дебљина лима d=0,8mm? 

 

6. Одговор Комисије: 

У складу са описом позиције. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу 

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 



објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


