
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/28 

Датум: 24. 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 21. 

маја 2018. године у 14.15 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

Унутрашње и спољашње инсталације Водовода и канализације,  

Предмер: тЦсх_2545103_КонкурснаДокументација 

 А.Санитарне и канализационе пумпе 

Да ли су пумпе везане на систем БМС (Буилдинг манагемент сyстем)? Ако јесу 

колико (и које) сигнале треба контролисати и пратити? 

 

Б. Канализација споља: 

У делу предмера који се тиче линијских решетки се каже:„...Елементи риголе су 

по 0.5м због уграђивања у радијусу...“Где се уграђују ове решетке и колики је 

радијус у питању?У опису позиције за сливник се каже да се решетка за сливник 

посебно обрачунава. 

 

Ц.Водовод 

Да ли треба нудити водомере са могућношћу даљинског очитавања ? 

 

 



  Д.Општа документација 

 

1. Уколико је вредност референтног пројекта изражена у ЕУР-има, који курс ћемо 

користити да бисмо вредност изразили у динарима? Да ли је то средњи курс 

Народне банке Србије на дан издавања окончане ситуације или неки други? 

2 .Обзиром на обим документације, сложеност објекта и чињеницу да цртежи и 

спецификације нису били део конкурсне документације и да ћемо право увида у 

техничку документацију имати наредних дана, најљубазније Вас молимо да 

размотрите могућност да се рок за предају понуде продужи за 10 дана. 

1. Одговор Комисије: 

A.  

- пумпа за хидрантску мрежу је повезана на противожарну централу који је у 

пројекту за сигурносне системе. 

- канализациону пумпе треба пратити преко БМС-а, са пумпе треба узети само 

алармни сигнал рада працења квара. 

 

Б.  

- Ово је грешка у предмеру линиске решетке нису у радијусу 

- Ово је позиција бетонских радова и односи се на количину  бетона. Сама покривна 

решетка се посебно обрачунава. 

 

Ц.  
-Не. 

 

Д. 

- Средњи курс Народне банке Србије на дан издавања окончане ситуације. 

- Рок за подношење понуда се не може продужити за 10 дана, јер нису испуњени 

услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама. 
 

 

 

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 
 


