
 
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/45 

Датум: 30. мај 2018. 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 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу - 

редни број 13/2018 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 29. маја 

2018. године у 15.55 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

У предмеру 5_тис у делу 06-00 СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА тачка 06-06 стоји да је 

потребан број  оптичких детектора 1006 ком.  

На основу цега је утврдјено да је овај број неопходан пошто основано сматрамо да 

мањи број детектора задовољава потребе објекта? 

 

1. Одговор Комисије: 

На основу броја, намене и величине просторија се одређује број и тип аутоматског 

детектора пожара. Осим тога аутоматских детектора пожара има и у простору 

спуштеног плафона у ходницима и комуникацијама објекта.  

 

2. Питање заинтересованог лица: 

Молим Вас да још једном утврдите тачну количину за наведену позицију, јер је 

невероватно да је ова количина у пројекту, пошто није у питању комад или два, већ 

сигурно више од 100 комада.  

Да ли је Наручилац  у објављеном предмеру за ЈН повећавао количине из пројекта? 

 

2. Одговор Комисије: 

Поштовани, још једном понављамо одговор да би било јасније, на основу броја, 

намене и величине просторија се одређује број и тип аутоматског детектора пожара. 

Осим тога аутоматских детектора пожара има и у простору спуштеног плафона у 

ходницима и комуникацијама објекта. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 

Иако су понуђачи имали право да изврше увид у пројектну документацију, није било  

могуће у том кратком времену видети све, имајући у виду саму обимност и 

комплексност. 



 
 

Из тог разлога, молим да потврдите да Наручиалц нија мењао предмер из пројекта, 

односно преправљао описе и мењао количине у било од којој позиција? 

 

3. Одговор Комисије: 

Све промене које су уследиле (сходно питањима и појашњењима) током трајања јавне 

набавке су уредно ажуриране и истицане на Порталу јавних набавки и сајту 

Министарства. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

У додатним појашњењима број 404-02-3/2018-12/34 у првом одговору се наводи да 

пасивна опрема треба да буде категорије 6а, а да преспојни каблови буду категорије 

7. 

С обзиром да се у пракси не користи категорија 7 за преспојне каблове, и да је јако 

тешко исте наћи на тржишту, да ли може  да се прихвати категорија 6а за преспојне 

каблове? 

 

4. Одговор Комисије: 

Мислимо да сте образложењем свог питања већ дали одговор, јесте тешко наћи 

предметне каблове, али их је могуће  набавити и уградити. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 

У појашњењима наводите да пасивна опрема треба да буде категорије 6а, а да 

преспојни каблови буду категорије 7. Моли за појашњење разлике категорије. 

 

5. Одговор Комисије: 

Мислимо да сте образложењем свог питања већ дали одговор, јесте тешко наћи 

предметне каблове, али их је могуће  набавити и уградити. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу; 

- Јадранка Савић, дипломирани правник;  

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства; 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике; 

- Јована Анђелковић,  дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоцa 
 


