
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-50/17-12/11 

Датум: 2. јун 2017. 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 

- доградња, реконструкција и адаптација зграде правосудних органа у Лазаревцу - 

редни број 19/2017 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 

2.јуна 2017. године у 9.36 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
 Молим вас за одговрор на питање ради прилагања доказа за додатне услове 

бод редним бројем 9. Да ли прихватате да као доказ да приложимо картице прихода 

за захтевани период? Да маркирамо које се позиције односе на извођење радова, да 

их саберемо и докажемо да задовољавамо услов од 67.000,00дин. Написали би 

Изјаву на меморандуму и приложили би доказе – картице прихода. Да ли је то 

довољно или је потребно нешто друго? 

 

1. Одговор Комисије: 

 Наручилац је као додатни услов под редним бројем 9) навео да понуђач 

мора доказати да је у периоду од 25. маја 2015. године до дана подношења понуде 

остварио укупне приходе од извођења радова у износу од најмање 67.000.000 

динара без обрачунатог ПДВ, док је као доказ захтевана потврда референтних 

наручилаца (образац 5.5) из којих се јасно и недвосмислено види вредност 

изведених радова и временски период у ком су радови изведени. 

  Понуђач не мора да користи Образац из Конкурсне документације и може 

уместо њега да приложи другу потврду. Оно што је веома важно јесте да таква 

потврда мора да садржи апсолутно све податке које садржи и Образац дат 

Конкурсном документацијом. Дакле, не само елементекоје наводите у вашем 

питању, већ СВЕ елементе, а то су: сви подаци о референтном наручиоцу 

идентични подацима траженим у Обрасцу, име и подаци о седишту понуђача којем 

се издаје потврда, датум увођења у посао и датум испостављања окончане 

ситуације, врсту изведених радова и објекат на ком су радови изведени, укупан 



износ изведених радова без ПДВ, информацију о томе да се потврда издаје за 

потребе ове јавне набавке, датум издавања потврде, место издавања потврде и име 

и презиме и потпис овлашћеног лица наручиоца. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства; 

- Јадранка Савић, дипломирани правник; 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

(запослена у Дирекцији за управљање одузетом имовином); 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике; 

- Жељка Дрчелић, правник; 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства; 

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


