
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-18/2016-12/8 

Датум: 21. март 2016. 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 услуга у отвореном поступку 

- технички преглед зграда правосудних органа - 

редни број 8/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 21. 

марта 2016. године у 12.44 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 4. Конкурсне документације, наведено је да ће свака партија бити 

предмет посебног уговарања и да понуда мора да обухвати најмање једну 

целокупну партију. Да ли се сваки образац мора штампати за сваку партију посебно?  
 

1. Одговор Комисије: 

За сваку партију за коју подносите понуду потребно је да доставите: Изјаву о 

кључном особљу, Потврде референтних наручилаца (образац 5.5), Списак 

референци, Потврде референтних наручилаца (образац 5.7), Модел оквирног 

споразума, Модел уговора и меницу за озбиљност понуде са пратећом 

документацијом. Напомињемо да је начин достављања понуде од значаја за 

утврђивање стварне садржине понуде. Уколико имамо случај као у одговору 2., 

онда ће тај доказ бити сасвим довољан у једном примерку.  

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли за сваку партију посебно морамо доставити Потврде референтних 

наручилаца (нпр. за седам партија – седам истих потврда, или са једном потврдом 

за највећу квадратуру можемо испунити услов за све партије)?  
 

2. Одговор Комисије: 

Уколико понуђач има референтну потврду на 39.000m2, таква потврда достављена у 

једном примерку биће сасвим довољан доказ услова наведеног под 8), за све 

партије за које понуђач поднесе понуду. Иста аналогија примењује се и за кључно 

особље (услов 5)) и за финансијски капацитет (услов 7)). 



 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се менице достављају за сваку партију посебно? 
 

3. Одговор Комисије: 

Да, за сваку партију за коју понуђач поднесе понуду, дужан је да достави меницу за 

озбиљност понуде са копијом картона депонованих потписа и потврдом пословне 

банке о извршеној регистрацији. 

  

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Светлана Марковић, архитекта 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


