
                            Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 
- Израда техничке докуметације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 

у Београду - 
редни број 19/2013 

 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 13. 
новембра 2013. године у 17:12 часова: 
 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
На основу конкурсне документације за јавну набавку услуга за израду 
документације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни 
број 19/2013 и Вашег одговора и послате документације путем електронске поште 
од дана 8. новембра 2013., молимо Вас за разјашњење да ли израда и набавка 
геодетско-топографских снимака локације и објеката, геомеханичког елабората и 
осталих истражних радова падају на терет Наручиоца или на терет Понуђача, 
односно да ли исте већ поседујете? 
 
1. Одговор Комисије: 
У архивској документацији којом Наручилац располаже за предметни објекат, 
налази се и Извештај о сондирању и геомеханичком испитивању тла за подизање 
објекта у улици Боре Станковића бр. 388 7/14 у Београду. Такође, као саставни део 
Студије изводљивости постоји Извештај о испитивању уграђеног материјала. 
Без обзира на постојећу документацију, уколико то буде неопходно, сва израда и 
набавка геодетско-топографских снимака локације и објеката, геомеханичког 
елабората и осталих истражних радова, биће на терет Наручиоца. 
 

   Комисија за јавну набавку 
 Милан Лазаревић, дипл.инж.ел., члан 

Светлана Марковић, архитекта, заменик члана 
Деана Власак, дипл.инж.арх., члан 

Зорица Шерeмет Довијанић, дипл.инж.арх., заменик члана 



Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 
Јелена Кулић, слижбеник за јавне набавке, дипл. правник, заменик члана 

 
 

доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 
 
 
 


