
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-00101/2019-12/12 

Датум: 13. децембар 2019. 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 

- извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип 

Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза - 

 редни број 31/2019 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 13. 

децембра  2019. године у 13.02 сати: 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

Молимо вас само да потврдите да је дошло до штампарске грешке на страни 9/65 у 

одељку пословни капацитет део 7.1 где се тражи бруто грађевинска површина од 

9.0000м/2 и да се мисли на 9.000 м/2 као што стоји у изјави на страни 28/65?   

 

1.Одговор Комисије:  

 

Потврђујемо да је дошло до штампарске грешке на страни 9/65 у одељку пословни 

капацитет у тачки 7.1 (9.0000м/2). Мисли се на 9.000 м/2, као што стоји у изјави на страни 

28/65. 

 

2.Питање заинтересованог лица: 

 

Преглед и провера скеле ради израде стручног налаза се обавља када је скела у радном 

положају, тј. преглед скеле се врши када је монтирана на конкретном градилишту. Да ли 

је довољно доставити упутство за употребу, техничку брошуру и атесте који смо добили 

при куповини скеле 2014.год. који су оригинално на немачком језику? 

 

2.Одговор Комисије: 

 

Потребно је доставити важећи атест. Уколико је важећи атест на страном језику, 

потребно је доставити и превод важећег атеста на српски језик. 

 

Комисија за јавну набавку 

Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

Горица Јовановић, грађевински техничар;  

Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 



Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

Јадранка Савић, дипломирани правник; 

Младен Радић, дипломирани правник. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


