
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-85/2017-12/10 

Датум: 25. октобар 2017. 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 

 

 

И З М Е Н У   

ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 

- куповина намештаја за Основно јавно тужилаштво,  

Прекршајни суд и Основни суд у Лазаревцу - 

редни број 33/2017 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 25. 

октобра 2017. године у 07.57 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се у склопу позиције покретних фиокара налази метални носач сребрне боје 

како стоји у опису позиције? 

 

1. Одговор Комисије: 

Мења се 1. одговор број: 404-02-85/2017-12/9 од 25. октобра 2017. године, и гласи: 

 

„Из позиција А4, А13, Б9, В3 и В13 бришу се речи: „Метални носачи су сребрне 

боје РАЛ 9006.““. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се носач шрафи за страну фиокара, пошто сте на скици металног носача 

приказали да се шрафи за страницу стола? 

 

2. Одговор Комисије: 

Мења се 2. одговор број: 404-02-85/2017-12/9 од 25. октобра 2017. године, и гласи: 

 

 „Метални носач се шрафи за страницу стола. У позицијама А4, А13, Б8, В2и В12 

реченица: “Сто у боји по избору наручиоца.“ мења се и гласи: „Сто у боји по 

избору наручиоца, садржи металне носаче за кућиште рачунара““. 



Образац структуре цене је измењен у складу са датим одговорима. Понуђач 

мора поднети понуду у складу са измењеним Обрасцем структуре цене. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Нада Димитријевић, струковни инжењер грађевинарства 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Светлана Марковић, атхитекта  

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства 

- Жељка Дрчелић, правник 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


