
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-61/2015-12/5 
Датум: 15. маj 2015. године 

Б е о г р а д 
         
 
 

        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 радова у отвореном поступку 
- адаптација и санација зграде КН-4 у ул. Катанићева бр. 15 у Београду - 

редни број 17/2015 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 15. 
маја 2015. године у 12:27 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је потребно да сваки члан групе понуђача достави потврду да није био у 
блокади? 
 

1. Одговор Комисије: 
Да.  
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Како доказујемо да смо у 2012., 2013. и 2014. години остварили укупне приходе од 
извођења грађевинских радова у износу од 400 милиона динара без ПДВ? 
 

2. Одговор Комисије: 
Као што је наведено у делу 4.4.1 тачка 10) на страници 16 Конкурсне 
документације, овај услов понуђач доказује достављањем потврда референтних 
наручилаца (образац 6.4 у делу 6. Конкурсне документације), у којима се, између 
осталог, налази и податак о укупној вредности изведених радова без обрачунатог 
ПДВ.   
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли наручилац тражи доказ о финансијском капацитету (БОН-ЈН образац) или 
доказ о пословном капацитету (референце)? 
 

3. Одговор Комисије: 



Понуђач није дужан да достави БОН-ЈН образац. Као доказ финансијског 
капацитета понуђач треба да достави потврду Народне банке Србије о броју дана 
неликвидности и потврде референтних наручилаца (образац 6.4 у делу 6. 
Конкурсне документације). Као доказ пословног капацитета понуђач треба да 
достави Списак референци (образац 6.5 у делу 6. Конкурсне документације) и 
потврде референтних наручилаца (образац 6.6 у делу 6. Конкурсне документације) 
и рекапитулације окончаних ситуација из којих се јасно и недвосмислено види 
намена и површина објекта, врста радова и почетак и завршетак радова. 
 
 
Комисија за јавну набавку 
- Јадранка Савић, дипломирани правник 
- Светлана Марковић, архитекта 
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 

 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


