
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-61/2015-12/20 

Датум: 26. маj 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 

- адаптација и санација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду - 

редни број 17/2015 

 

 

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

маја 2015. године у 15:02 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење позиције 00-02 у делу 0 – Рушење и демонтажа. Овом 

позицијом је предвиђена демонтажа свих ролетни као и свих солбанака 

(унутрашњих и спољашњих). Ниједном позицијом Предмера и предрачуна није 

обухваћена њихова поновна монтажа или евентуална израда нових. 

 

1. Одговор Комисије: 

Погледати IV фасадна столарија – поправка и враћа се све како је било, мењају се 

само окови који нису у функцији.  

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење позиције 00-10 у делу 0 – Рушење и демонтажа. У позицији 

демонтажа дрвених ентеријерских облога није дата површина датих облога, а за 

дату јединицу мере (паушално) је немогуће дати цену. 

 

2. Одговор Комисије: 

Након обиласка објекта свако заинтересовано лице је извршило увид у постојеће 

стање, па је самим тим могуће дати паушални износ за наведену позицију.  

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење позиције 00-12 у делу 0 – Рушење и демонтажа. Овом 

позицијом је предвиђена демонтажа постојећих клима уређаја. Позиција демонтажа 

клима уређаја предвиђена је и у машинским инсталацијама у позицији Б4 – за оба 



суда. Такође, нигде не постоји монтажа истих или нових уређаја, већ само монтажа 

пратећих инсталација која се налази у позицији машинских радова. 

 

3. Одговор Комисије: 

Управо како је написано. Нема набавке нових уређаја, предвиђена је само 

инсталација.  

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење позиција 00-15 и 00-17 (737,00 и 136,00 m2) у делу 0 – 

Рушење и демонтажа. У позицијама демонтажа подних облога дато је и рушење 

свих слојева до бетонске плоче у позицији израде цементне кошуљице не постоји 

за ту површину израда нове цементне кошуљице која је потребна за монтажу нових 

подова. Такође сматрамо да клаузула ''ако има'' не може да буде у опису позиције 

која се нуди. 

 

4. Одговор Комисије: 

Дато је описом свих слојева, мера је m2.  

 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење позиције 00-01 у делу II – Покривачки радови. Описом 

позиције је дефинисана минимална дебљина слоја за пад. Молимо да одговорите 

која је максимална дебљина или да дате просечну дебљину слоја за пад. 

 

5. Одговор Комисије: 

Довољно је што је постављена минимална дебљина.  

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
Молимо за појашњење позиције 00-01 у делу XII – Подополагачки радови. Молимо 

да доставите и обим просторија у којима се изводе епоксидни подови, пошто је 

описом предвиђено да се уради холкер сокла у висини од 10cm. Због високе цене 

позиције холкер сокла има знатан утицај на њено формирање. 

 

6. Одговор Комисије: 

Цену формирати по m2.  

 

 

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 


