
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

Сектор за материјално-финансијске послове 
Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове 

Број: 404-02-33/2013-12/8 
Датум: 31. јул 2013. 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 сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- Успостављање и одржавање комуникационе мреже судова - 

редни број 17/2013 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште 30. јула 2013. 
године у 11:59 часова: 

 
1. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли су за услов 4) на страни 19. Конкурсне документације прихватљиве лиценце 
369 и 469 уместо 353 и 453? 
1. Одговор Комисије: 
 Не, нису прихватљиве.  
 Понуђач мора приложити важеће лиценце 353 и 453. 
 
 
2. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли постоји могућност промене броја рачуна на који ће наручилац плаћати своје 
обавезе током трајања уговора и ако постоји, која је процедура за то? 
2. Одговор Комисије: 
 Уколико у току трајања уговора дође до промене броја рачуна у односу на број 
рачуна који је наведен у самом уговору, уговорне стране ће сагласношћу воља у 
писаној форми извршити измену уговора у том делу. 
 
 
3. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли је могуће у Обрасцу понуде на страни 37. Конкурсне документације ставити 
више бројева рачуна у банкама? 
3. Одговор Комисије: 
 Да.   
 
 
4. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли је за услов 4) на страни 19. Конкурсне документације потребно да понуђач 
има у радном односу минимум 10 запослених по сервисном центру или укупно 10 
запослених у сва четири сервисна центра (Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац)? 
4. Одговор Комисије: 
 Потребно је да понуђач у сваком од наведених сервисних центара има минмум по 
10 запослених.   
 
 
 
 



 
Комисија за јавну набавку 

 Игор Тодороски, мастер орг. наука 
Славољуб Трубарац, дипл.инг.орг.рада – заменик 

Слободан Шолајић, дипл.инг.ел. 
Дамир Алихоџић, струковни инг. – заменик 

Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник 
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипл. правник – заменик 

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


