
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-13/2016-12/11 

Датум: 29. фебруар 2016. 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 Привредног и Прекршајног суда у Ужицу - 

редни број 4/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 29. 

фебруара 2016. године у 10.59 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 10. Конкурсне документације под редним бројем 9) предвиђено је да 

понуђач треба да је у наведеном периоду остварио укупне приходе од извођења 

грађевинских радова у одређеном износу. С обзиром на то да је предмет јавне 

набавке, осим грађевинских радова, и извођење других врста радова, да ли је 

прихватљиво да понуђач тражени износ прихода докаже извођењем свих врста 

радова који су предмет јавне набавке, или то морају бтии само грађевински радови? 

 

1. Одговор Комисије: 

као доказ испуњености овог услова, прихватљиве су све врсте радова који су 

предмет ове јавне набавке, а не само грађевински радови. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 10. Конкурсне документације под редним бројем 10) предвиђено је да 

понуђач треба да је у наведеном периоду изградио три објекта високоградње 

укупне бруто грађевинске површине 15.000m2 (0д чега један објекат мора бити 

бруто грађевинске површине преко 3.000m2).... Да ли је прихватљиво да понуђач 

15.000m2 докаже радовима на изградњи више од три објекта (од чега један објекат 

мора бити бруто грађевинске површине преко 3.000m2)? 

 

2. Одговор Комисије: 

Да, овде се мисли на то да понуђач треба да је изградио најмање три објекта 

високоградње укупне бруто грађевинске површине 15.000m2, од којих је један 

бруто грађевинске површине преко 3.000m2. 

 



Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


