
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 401-00-00047/2020-12/5 

Датум: 6. јул 2020. 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 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

- одржавање и унапређење апликације за судску праксу у судовима - 

 редни број 12/2020 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6. јула  

2020. године у 10.47 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

У конкурсној документацији за јавну набавку услуга у отвореном поступку - 

ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА СУДСКУ ПРАКСУ У 

СУДОВИМА - РЕДНИ БРОЈ 12/2020 

стоји: 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 

КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
1. Обавезна садржина понуде 

- Образац понуде (образац 2); 

- Изјава понуђача о испуњености обавезних услова за учешће (образац 3); 

- Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће (образац 4), ако 

понуђач понуду подноси са подизвођачем; 

- Докази о испуњености додатних услова за учешће, наведени и описани у поглављу III; 

- Изјава о независној понуди (образац 7); 

- Образац трошкова припреме понуде (образац 8), ако се понуђач одлучи да искаже 

трошкове припремања понуде; 

- Модел уговора; 

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде; 
- Споразум о заједничком наступању, у случају подношења заједничке понуде. 

док на страни 71 стоји: 

10. Средствa финансијског обезбеђења 
10.1 Меница за озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену меницу за озбиљност 

понуде у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од 

рока важења понуде, са копијом картона депонованих потписа и потврдом пословне 

банке о извршеној регистрацији, у складу са Законом о платном промету (''Службени 

лист СРЈ'', бр. 3/02 и 5/03 и ''Службени гласник РС'', бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон, 

31/11 и 139/14 – др. закон). 



Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење 

понуда повуче или мења своју понуду или уколико благовремено не потпише Оквирни 

споразум. 

Молим за разјашњење. 

 

1. Одговор Комисије:  

 

У делу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 

10.1 треба да стоји: „Банкарска гаранција за озбиљност понуде Понуђач је дужан да уз 

понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 2% од понуђене 

цене без ПДВ, са роком важења најмање колико износи рок важења понуде. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико: 

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 

- изабрани понуђач благовремено не потпише уговор о јавној набавци.“ 

Измењена Конкурсна документација биће објављена на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца 

 

Комисија за јавну набавку 

Ана Ђилас, дипломирани правник;  

Душан Кузмановић, дипломирани правник;  

Младен Радић, дипломирани правник. 

Владимир Пејчић, дипломирани правник;  

Гордана Лазић, дипломирани инжењер организационих наука; 

Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


