
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-81/2015-12/19 

Датум: 17. јул 2015. године 
         

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку 

- куповина намештаја и опремање ентеријера зграде  

Прекршајног суда у Београду у ул. Устаничка бр. 14 - 

редни број 22/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 15. 

јула 2015. године у 15.30 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да нам за следеће позиције дате прецизне податке и опис, како бисмо 

могли да дамо прихватљиву понуду: позиција 15 – шта се репарира, који су 

материјали, димензије...; позиција 16 – колико кукица има чивилук, његова висина, 

додатак за кишобран...; позиција 17 – димензије за полице, материјал, боја, број 

полица... 

 

1. Одговор Комисије: 

У погледу позиције 16 одговор је: самостојећи чивилук са сталком за кишобране, 

опремљен са четири велике и четири мале кукице за капуте. Висина 187cm. У 

погледу позиције 15, погледајте детаљан одговор број: 404-02-81/2015-12/8 од 3. 

јула 2015. године. 

У погледу позиције 17, погледајте детаљан одговор број: 404-02-81/2015-12/17 од 

15. јула 2015. године.  

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Молимо да прецизирате захтев за банкарску гаранцију, с обзиром на то да су 

трошкови њеног издавања огромни и уобичајено су везани за закључење уговора, а 

она није саставни део Конкурсне документације. У складу са ЗЈН, уколико дође до 

измене или допуне конкурсне документације, дужни сте да продужите рок за 

подношење понуда, те молимо да поступите у складу са тим. 

 

2. Одговор Комисије: 

У делу 5.11 Конкурсне документације прецизно и недвосмислено је наведен текст 

који треба да садрже банкарска гаранција за озбиљност понуде и писма о намерама 



издавања банкарских гаранција за повраћај авансног плаћања и за добро извршење 

посла. Такође, наручилац ниједном није извршио измене и допуне Конкурсне 

документације, те није дужан да продужи рок за подношење понуда. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 
 

доставити:  

- заинтересованом лицу које је  

тражило додатне информације и појашњења 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


