
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-00101/2019-12/5 

Датум: 5. децембар 2019. 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 радова 

- извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип 

Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза - 

 редни број 31/2019 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 4. 

децембра  2019. године у 12.18 сати: 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

Молимо вас за појашњење у делу “Додатни услови”, тачка 11. Кадровски капацитет – да 

ли уместо захтеване лиценце 414 (одговорни извођач радова хидротехничких објеката и 

инсталација водовода и канализације), може да се приложи лиценца 413, обзиром да је 

потпуно исти опис делатности које покрива лиценца 414 и 413 ?  

 

1.Одговор Комисије:  

 

Уместо тражене лиценце 414 може да се приложи лиценца 413. 

 

 

2.Питање заинтересованог лица: 

 

Тачком 5. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл.75 и 76. Закона 

дефинисано је како се доказује испуњеност услова који се захтевају у конкурсној 

документацији. Наведено је, између осталог, да “Понуђач није дужан да доставља доказе 

који су јавно доступни на интернет страницама”…. , између осталог, .. “”Агенције за 

привредне регистре , а који се односе на податке о оствареном пословном приходу 

(http://www.apr.gov.rs) “. Обзиром да се на сајту Агенције за привредне регистре може 

јасно и недвосмислено видети остварени пословни приход за правно лице за последње 3 

(три) године, да ли је заиста неопходно достављати потврде референтних наручилаца 

(образац 6) из којих се јасно и недвосмислено виде вредност изведених радова и 

временски период у ком су радови изведени (Додатни услови, тачка 8.1 ), обзиром да се 

остварени пословни приход може видети из јавно доступних завршних рачуна за правно 

лице на сајту АПР-а?  

 

 



2.Одговор Комисије: 

  

Неопходно је доставити потврде референтних наручилаца (образац 6) из којих се јасно 

и недвосмислено види вредност изведених радова и временски период у ком су радови 

изведени. 

 

 

3.Питање заинтересованог лица: 

 

Тачком 11. – Средства финансијског обезбеђења - захтева се од понуђача да уз понуду 

достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, као и писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла. Да ли ова писма мора да буду 

обавезујућа за банку? 

 

3.Одговор Комисије: 

 

Наведена писма о намерама морају да буду обавезујућа. 

 

 

4.Питање заинтересованог лица: 

 

Молимо Вас за појашење обавезних и додатних услова конкурсне документације. 

Наиме, из ког разлога се у обавезним условима захтева конкретно “важеће овлашћење 

за обављање послова извођења посебних система и мера заштите од пожара (извођење 

стабилних система за гашење пожара и извођење стабилних система за дојаву пожара), 

као и “важећа лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система 

техничке заштите и обуке корисника”, када у предмеру и предрачуну радова за ову јавну 

набавку не постоје врсте радова који су покривени овим овлашћењем, односно 

лиценцом? 

Такође, из ког разлога се у додатним условима – кадровски капацитет захтевају лиценце 

430 и 434, као и једно лице са важећом лиценцом за извођење посебних система и мера 

заштите од пожара и једно лице са важећом лиценцом за вршење послова монтаже, 

пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника, када у 

предмеру и предрачуну радова нема термотехничких инсталација, инсталација лифта, 

као ни радова на стабилним системима за дојаву пожара и радова на вршењу послова 

монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника? 

 

4.Одговор Комисије: 

 

Измењена Конкурсна документација биће доступна на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 

 

Комисија за јавну набавку 

Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

Горица Јовановић, грађевински техничар;  

Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

Јадранка Савић, дипломирани правник; 

Младен Радић, дипломирани правник. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


