
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/22 

Датум: 21. 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 16. маја 

2018. године у 15.42 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У Обрасцу бр.3 - Образац структуре понуђене цене (Предмер и предрачун радова) који 

је приложен у форми која омогућава само унос јединичних цена позиција без ПДВ-а 

уочено је следеће: 

У појединим позицијама онемогућен је унос јединичне цене без ПДВ-а (пример: 1.1 

Архитектура/Опрема/позиције 18-01,18-02; 4.2 Трафостаница/позиције 01.01, 01.02 и 

01.03) 

У појединим позицијама није задата формула (пример: 1.1 Архитектура / 

Покривачки/позиција 03-02/4) 

У појединим позицијама задато је да се укупан износ позиције заокружује на цео број 

(4.2 Трафостаница) 

Да ли је прихватљиво за Наручиоца да се понуђачима достави ,,откључан” Образац 

структуре цене у делу где се уносе цене и где су задате формуле како би извршили све 

неопходне корекције?  

1. Одговор Комисије: 

Није прихватљиво. 

Фајлови  са само једном откључаном колоном: Јед.цена без ПДВ-а су доступни на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. 

 

 

2.Питање заинтересованог лица: 

6.4 Лифтови - у пројектној документацији, као и у предмеру, дефинисана је 

ватроотпорност прилазних врата код лифтова Лл.л-Лл.2 и Л2. Код осталих лифтова се 



у описима не помиње ватроотпорност прилазних врата лифтова. Молимо да се 

дефинише ватроотпорност код осталих лифтова (Л3, Л4, Л5, Л6). 

2. Одговор Комисије: 

Радити у свему према главном пројекту заштите од пожара. Знаци на лифту Л2 потребно 

је целом висином на свим спратовима уградити врата која поседују атест о 

ватроотпорности ЕИ90 минута. На лифтовима Л1.1 И Л1.2. врата на приземљу И 1 

спрату треба да поседују аттест о ватроотпорности ЕИ90 минута, а за све остале 

спратове, као и за све остале лифтове то није захтевано. 

 

3.Питање заинтересованог лица: 

6.1 КГХ инсталације: 

Изолација се тражи незапаљива, негорива, самогасива класе А, у дебљинама 13 мм, а у 

неким деловима предмера дебљина није дефинисана. 

Опис је неусаглашен. Молимо за одговор: Да ли изолација треба да буде класе А, а то 

је онда вуна и не може бити у дебљини 13 мм него 20-60 мм што треба дефинисати 

тендером. Друга опција је да је изолација полиуретанска са парном браном, дебљине 

13 мм, али класе негоривости Б (такође треба дефинисати дебљине у свим деловима 

тендера). 

 

 3. Одговор Комисије: 

Све позиције у предмеру које се односе на термоизолацију цевовода су: 

01-12, 02-05, 03-12, 04-09 и 05-33 

За све позиције важи да су класе горивости Б1. Све позиције имају дебљину изолације 

од 13 мм. Изузетак је позиција 02-05, код које је дебљина изолације 9 мм. Ревидовани 

предмер ће бити доступан на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца. 

 

4.Питање заинтересованог лица: 

1.1 Архитектура/ Алуминарија/позиција 07-19 

У опису позиције наведено ја да се врата пластифицирају у РАЛ 7021 а у пројектној 

документацији у РАЛ 7022. У ком РАЛ-у се врши пластификација?Који је проценат 

перфорације сегментних врата?Који је планирани број отварања и затварања врата на 

дневном нивоу? 

 

 4. Одговор Комисије: 

Пластификација се врси у боји РАЛ 7021. Сегментна врата није потребно да буду 

перфорирана. Није познато колики ће бити број отварања сегментних врата. То зависи 

од учесталости приступа полицијских возила притвору. 

 

5.Питање заинтересованог лица: 

9.1 Спољно уређење  

Молимо да дефинишете врсту, назив гранита или евентуално боју. 

5. Одговор Комисије: 

На сликама, које су саставни део ПГД документације, се виде све боје које треба следити. 

 

 

 

 

 

 



 

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 
 


