
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/30 

Датум: 25. 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 22. маја 

2018. године у 15.22 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Предмер-Конструкција: У позицијама од 03-03 до 03-14 је захтевана марка бетона 
МБ40. Међутим, у загради пише Ц35/45, што одговара марки бетона МБ45. 
Молимо појасните. 

1. Одговор Комисије: 

Бетони МБ 40 и МБ 45 имају исту ознаку по новом Ц35/45. Планирана марка бетона 

је МБ 40, због тога је да не би било забуне, поред старе ознаке МБ 40 и њене нове 

ознаке Ц35/45 писали у згради захтевану чврстоћу бетона fk,15=42,1 Mpa која се 

односи само на марку бетона МБ40. На Порталу за јавне набавке и на интернет 

страници наручиоца ће бити доступна таблица са упоредним ознакама за бетон (старе 

и нове ознаке). 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да нам се пошаље план подземних инсталација на предметној локацији. 

2. Одговор Комисије: 

Синхрон план подземних инсталација је урађен и саставни је део пројекта 9/1- 

Пројекат спољашњег уређења. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 

Молимо да нам се доставе положаји привремених градилишних инсталација 

на предметној локацији: водовод и канализација, као и електро напајање. 

3. Одговор Комисије: 

Положаји привремених градилишних инсталација на предметној локацији: водовод и 

канализација, као и електро напајање, се одређује Шемом организације градилишта, 

коју је дужан да обезбеди Извођач. 



 

4. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да нам се достави информација када се планира израда саобраћајница око 
објекта. 

4. Одговор Комисије: 

Израда саобраћајница око објекта је у надлежности Града  Крагујевца. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
Да ли постоји сагласност МУП-а на пројекат за извођење? Да ли постоје примедбе 
МУП-а на ПЗИ? 

5. Одговор Комисије: 

Пројекат ПЗИ који је достављен за извођење је добио сагласност МУП-а Сектора за 

ванредне ситуације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 


