
 
 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/42 

Датум: 30. 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 29. маја 

2018. године у 10.59 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

Поштовани, 

у име свог клијента, а сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, молим Вас  за 

јавну набавку број 13/2018  - изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу молим 

Вас да продужите рок за одношење дуже од једног радног дана. Дана 28.05. у касним 

поподнвним сатима објавили сте обавештење о продужетку рока за подношење 

понуда, јер сте мењала конкурсна документације у року који је краћи од 8 дана, што 

је апсолутно у складу са ЗЈН.  

Међутим, подношење понуде одлажете само са петка на понедељак, што је ако се узме 

у обзир број измена, појашњења, недостаци и неправилнсоти у предмеру и 

предрачуну, тј. еxцелу недовољно.  

У складу са наведеним, молим Вас да прихватите сугестију и рок за подношење 

понуда продужите бар за неколико радних дана. 

 

1. Одговор Комисије: 

На Порталу за јавне набавке и на интернет страници наручиоца ће бити доступно 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

 

 

 

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 
 


