
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-61/2015-12/9 

Датум: 19. 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 19. 

маја 2015. године у 10:52 часова: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 13. Конкурсне документације као део кадровског капацитета захтева 

се и 70 грађевинских радника. Да ли се мисли на КВ раднике који су неопходни за 

реализацију јавне набавке и у које се убрајају и помоћни грађевински радници 

електро и машинске струке, с обзиром на то да су предмет јавне набавке 

архитектонско-грађевински радови, електроенергетске инсталације и 

термотехничке инсталације? 

 

1. Одговор Комисије: 

Под 70 грађевинских радника мисли се на 70 КВ и НКВ радника који ће физички 

бити ангажовани на самом градилишту (не секретарица, рачуновођа и сл.). 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се важећи сертификати 9001, 14001 и 18001 обавезно морају да односе на 

извођење радова на објектима високоградње, с обзиром на то да је предмет јавне 

набавке санација и адаптација објекта високоградње? 

 

2. Одговор Комисије: 

Да, важећи сертификати треба да се односе на извођење грађевинских радова у 

области високоградње. 

 

 

 

 

 



3. Питање заинтересованог лица: 
На страници 9. Конкурсне документације наведено је да је рок извођења радова 4 

месеца, а на страницин 49. Конкурсне документације наведен је уговорени рок од 3 

месеца. У ком року извођач треба да изведе радове? 

 

3. Одговор Комисије: 

Рок за извођење радова износи 4 (четири) месеца. Конкурсна документација ће 

буити измењена у складу са овим одговором. 

 

 

 

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 


