
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-34/2014-12/12 
Датум: 20. мај 2014. године 

Б е о г р а д 
         
 
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила 
 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- израда техничке документације за извођење радова  

на адаптацији и санацији објекта у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 
редни број 12/2014 

 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 20. 
маја 2014. године у 13:14 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли као доказ радног ангажовања лица одговорних за извршење уговора треба 
приложити М обрасце, уговоре о делу итд. или је довољно приложити копије 
важећих лиценци и радне биографије?   
 

1. Одговор Комисије: 
Како је и наведено у делу 4.4 Конкурсне документације, доказ кадровског 
капацитета су: попуњен образац 6.6 у делу 6. Конкурсне документације, копије 
важећих лиценци и радне биографије. Није потребно достављати М обрасце, 
уговоре о радном ангажовању, копије радних књижица и слично. 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Ако у Извештају о бонитету БОН-ЈН издатом у априлу 2014. године није обрађена 
2013. година, да ли се као доказ признаје да је Извештај за 2013. годину 
примљен/регистрован у Агенцији за привредне регистре и да ли се као доказ може 
приложити биланс успеха за 2013. годину? 
 

2. Одговор Комисије: 



Уколико 2013. година није обрађена у Агенцији за привредне регистре, као доказ о 
оствареним приходима од продаје треба доставити БОН-ЈН за 2010., 2011. и 2012. 
годину, као и Потврду о пријему исправног редовног годишњег финансијског 
извештаја за 2013. годину издату од Агенције за привредне регистре. 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике – члан 

Предраг Миливојевић, дипломирани правник – заменик члана 
Светлана Марковић, архитекта – члан 

Владимир Винш, дипломирани правник – заменик члана 
Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке – члан 

Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 
 

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


