
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-106/2016-12/11 

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 29. 

новембра 2016. године у 15.05 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У предмеру радова / део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције / 

Рекапитулација радова, ставка 19 се односи на непредвиђене радове у износу од 5% 

од укупне вредности радова. Тај износ у excel документу није сабран са осталим 

радовима, односно формула је дата тако да сабира радове од 1 до 18. Такође, сума 

радова Архитектура / конструкција у Рекапитулацији свих радова не укључује ових 

5% за непредвиђене радове. Ако је у питању грешка, да ли ће је наручилац 

исправити или дати понуђачима одобрење да функције у excel документу исправе 

тако да се непредвиђени радови обрачунавају у рекапитулацијама? 

 

1. Одговор Комисије: 

Функцију у табели исправити тако да се непредвиђени радови обрачунавају у 

рекапитулацијама. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У предмеру радова / део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције, 

молимо да дефинишете како се попуњава позиција 1 Припремни радови (није дата 

јединица мере) и на шта се тачно односе припремни радови, с обзиром на то да се 

описи понављају и у предмеру који се односи на рушење објеката на парцели? 

 

2. Одговор Комисије: 

Припремни радови (позиција 1) се односе на све ставке наведене у опису позиције, 

а обрачунавају се у предмеру радова за Пројекат рушења. 

 

 



3. Питање заинтересованог лица: 
У предмеру радова / део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /12 

Каменорезачки радови, у ставки 12.1, молимо да наведете која је врста камена у 

питању, која је ширина солбанака, као и која је укупна дужина солбанака садржана 

у количини од 0,50m3? 

 

3. Одговор Комисије: 

Врста камена је мермер, ширина солбанка је 96cm, укупна дужина солбанка 

садржана у наведеној количини је 42m. 

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
У предмеру радова / део 1 Пројекат архитектуре /2/1 Пројекат конструкције /18 

Завршни радови, у ставки 18.3, молимо да наведете да ли планирање терена за 

садњу траве, које је наведено у опису, подразумева и насипање земље, и у којој 

количини, јер то нигде није специфицирано? 

 

4. Одговор Комисије: 

Позиција не подразумева насипање земље. 

 

 

 

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 


