
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/15 

Датум: 14. 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 11. 

маја 2018. године у 13.27 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
АГ - 05-00 Столарски радови, позиција 05-01 - Израда транспорт и монтажа 
унутрашњих једнокрилних врата - Молимо вас за појашњење који је део од врата 
тачно обухваћен овом позицијом? Наиме, у опису позиције пише да је израда и 
сува монтажа врата са довратмцима, крилом, оковима и прагом а у потпозицијама 
су специфициране само ПЕРВАЈЗ ЛАЈСНЕ. Шта је тачно? 
 

1. Одговор Комисије: 
Овом позицијом су обухваћена комплетна врата како и пише у опису позиције. 

Подпозиције се односе само на разлике које постоје само у различитим первајз 

лајснама, а све друго из опстег описа је идентично за сва врата. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
АГ - 05-00 Столарски радови - Молимо вас да нам доставите шеме за све 

столарске радове 

 

2.   Одговор Комисије: 

Шеме за све столарске радове налазе се у пројекту Архитектуре број пројекта 

2017У028-ПЗИ-А01, свеска 5, Семе столарије цртези бр. 2017U028-PZI-A01-4.1 

рев.1 листови 1-17 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
АГ - 06-00 Браварски радови - Молимо вас да нам доставите шеме за све 
браварске радове. 



 

3. Одговор Комисије: 
 Шеме за све браварске радове налазе се у пројекту Архитектуре број пројекта    

2017U028-PZI-A01, свеска 5, Семе браварије цртежи бр. 2017U028-PZI-A01-4.2 

рев.1 листови 1-22, семе за PP браварију цртежи бр. 2017U028-PZI-А01-4.3 рев.1 

листови 1-16 

  

 

4. Питање заинтересованог лица: 
АГ - 07-00 Алуминарија - Молимо вас да нам доставите шеме за алуминарију. 
 
4.   Одговор Комисије: 
Шеме за алуминарију налазе се у пројекту Архитектуре број пројекта 2017U028-
PZI-А01, свеска 5, Семе столарије цртези бр. 2017U028-PZI-А01-4.5 рев.1 листови 
1-69 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
АГ - 18-00 Опрема - позиција 18-01 - 1. Полични покретни регали за архиву на 
електро погон - недостају цртежи/шеме ових регала, недостаје количина регала. 
Молимо вас да нам доставите цртеже и количине за ове регале. 

 

   5.  Одговор Комисије: 

  Недостајући цртежи ће бити доступни на Порталу јавних набавки и интернет   

  страници наручиоца. 
Позиција регала представљена на цртежу у пројекту архитектуре у свесци 2, 
цртеж бр. 2017U028-PZI-А01-1 рев.1 лист 7 

 

 

6. Питање заинтересованог лица: 
АГ - 18-00 Опрема - позиција 18-01 - 2. Полични фиксни регали за архиву - 
недостају цртежи/шеме ових регала, обрачун је паушалан. Молимо вас да нам 
доставите цртеже и количине за обрачун ове позиције. 

 

   6.  Одговор Комисије: 
 Недостајући цртежи ће бити доступни на Порталу јавних набавки и интернет   
 страници наручиоца. 
Позиција регала представљена на цртезу у пројекту архитектуре у свесци 2, цртез 
бр. 2017U028-PZI-А01-1 рев.1 лист 7 

 

 

7. Питање заинтересованог лица: 
АГ - 18-00 Опрема - позиција 18-02 - Израда и уградња кухињских елемената 
према проиекту и детаљима - недостају цртежи и детаљи ових кухиња. Да ли је 
позицијом обухваћена и набавка и уградња беле технике и које - фризидер, 
аспиратор, грејна плоча? Молимо вас да нам доставите детаље и цртеже за ову 
позицију. 

 

   7.  Одговор Комисије: 
Позиција 18-02 се односи на 2 кухиње које су предвиђене у згради. Кухиња на 5 
повученом спрату поред интерног ресторана, просторија 5.02/2, као и кухиња уз 
ресторан на 1 спрату , 1.81. кафе бар за посетиоце. Обзиром да су та два простора 
урађена као shell and core, предлажем да се сами столарски елементи ураде када 
буду рађени технолошки пројекти за ове просторе. 



 

 

 

8. Питање заинтересованог лица: 
АГ - 18-00 Опрема - позицииа 18-03 - Израда и монтажа слободностоиећих 
пултева - недостају цртежи и детаљи специфицираних пултева, молимо вас да 
нам доставите цртеже на основу којих је предвиђена њихова израда: 

a. Пултеви у шалтер сали - да ли је пулт за 13 радних места како пише у 
опису позиције или за 24 радна места како пише у потпозицији? Молимо 
вас, доставите нам цртеж. 

b. Пулт у просторији 0.39 - немамо ни димензије, ни изглед, ни 
материјализацију. Молимо вас, доставите нам цртеж. 

c. Пулт у просторији 0.40 - немамо ни димензије, ни изглед, ни 
материјализацију. Молимо вас, доставите нам цртеж. 

d. Пулт у просторији 0.41/1 - немамо ни димензије, ни изглед, ни 
материјализацију. Молимо вас, доставите нам цртеж. 

e. Пулт у просторији 0.41/2 - немамо ни димензије, ни изглед, ни 
материјализацију. Молимо вас, доставите нам цртеж. 

 

   8.   Одговор Комисије: 

   Недостајући цртежи ће бити доступни на Порталу јавних набавки и интернет   

  страници наручиоца. 

 

 

9. Питање заинтересованог лица: 
У Упутству понуђачима, стр 68, тачка 2. Језик на којем понуда треба да буде 
састављена, стоји да превод докумената са страног језика не мора бити оверен од 
стране судског тумача. Молимо Вас да ово потврдите. 

 

9.  Одговор Комисије: 

 Превод докумената са страног језика мора б бити оверен од стране судског 

тумача, у складу са Изменом Конкурсне документације која је објављена на 

Порталу јавних набавки и интернет станици Наручиоца дана 14.маја 2018.године. 

 

 

10. Питање заинтересованог лица: 
Молимо Вас да појасните да ли је дозвољено да група понуђача достави понуду 
са подизвођачем 

 

10. Одговор Комисије: 
 

Чланом 80. став 1. ЗЈН, прописано је да је наручилац дужан да у конкурсној 
документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне 
набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити 
већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Члан 87. ЗЈН, у ст. 3. и 4. предвиђа да понуђач може да поднесе само једну 
понуду, и да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. 
Члан 80. и члан 81. ЗЈН, предвиђају могућност да понуђач у поступку јавне 
набавке поднесе понуду са подизвођачем, али и да понуда у поступку јавне 
набавке може бити поднета и од стране групе понуђача. 
Из напред наведених одредби произилази да ЗЈН предвиђа могућност да понуђач 



поднесе понуду: самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду. 
Истовремено, ЗЈН забрањује да понуђач који је самостално поднео понуду у 
истом поступку учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, а уједно 
забрањује да исто лице учествује у више заједничких понуда у истом поступку 
јавне набавке. 
Међутим, ЗЈН не искључује могућност да се понуда, која се подноси као 
заједничка, истовремено подноси са подизвођачем, односно да понуда буде 
поднета од групе понуђача који ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу. У том случају неопходно је да се из понуде може утврдити начин на 
који је поднета, односно да захтевани докази за испуњавање услова за учешће 
(обавезних услова за учешће и других услова, уколико су захтевани за 
подизвођача) буду поднети у понуди и за подизвођача. 
Такође, напомињемо да је Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник РС" бр. 29/13 и 104/13) у члану 9. став 1. прописано 
да се образац понуде припрема тако да, попуњен од стране понуђача садржи: 
опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе, као и 
подизвођачима (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, 
адреса седишта, матични број и порески идентификациони број, име особе за 
контакт и др.). 

 

 

11. Питање заинтересованог лица: 
Молимо Вас да потврдите да се понуда доставља само у оригиналу 

 

  11. Одговор Комисије: 

Да. 

 

12. Питање заинтересованог лица: 
Молимо Вас да потврдите да понуђач услов 10.2-расположива опрема мора да 
испуни самостално, а да је дозвољено да услов 9.1 -референтни објекти може да 
испуни са подизвођачем. 

 

   12. Одговор Комисије: 
 Конкурсном документацијом је формулисано следеће: 

- ако понуђач наступа са подизвођачем, услов наведен под 10.2  понуђач мора 

да испуњава самостално, а услов под 9.1 може да испуни са подизвођачем. 

- ако је заједничка понуда услове наведене под 9.1 и 10.2 група понуђача 

испуњава заједно. 

 
Напомињемо да је Законом о јавним набавкама је формулисано следеће: 
Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које 
још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти 
услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.  
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 наручиоца 


