
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-18/2016-12/11 

Датум: 24. 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 25. 

марта 2016. године у 09.43 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Уколико је понуђач у периоду од 1. марта 2011. године до 30. марта 2016. године 

пружио услуге техничког прегледа објеката наручиоцу, да ли је довољно само 

попуњавање Списка референци и потврда референтних наручилаца (што је случај 

са другим наручиоцима)?  
 

1. Одговор Комисије: 

На ово питање је већ одговорено актом број: 404-02-18/2016-12/7 од 14. марта 2016. 

године. Поновићемо, као доказ потребно је доставити Списак референци и потврде 

референтних наручилаца, као што је наведено у делу 3.5.1 под тачком 8). 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У делу 8.9 Средства финансијског обезбеђења, нејасно је шта је средство 

обезбеђења озбиљности понуде за Партију 1., с обзиром на то да се у Обрасцу 

трошкова припреме понуде наводе трошкови прибављања писма о намерама банке 

да ће издати банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и добро извршење 

посла?  
 

2. Одговор Комисије: 

Меница је средство обезбеђења озбиљности понуде за све партије (укључујући и 

Партију 1.), у свему у складу са наведеним у делу 8.9.1. Добављач ће бити дужан да 

достави тражене банкарске гаранције тек по закључењу уговора о јавној набавци. С 

обзиром на то да у делу 8.9 није тражено достављање писама о намерама издавања 



ових банкарских гаранција, наглашавамо да су у Обрасцу трошкова припреме 

понуде грешком унети подаци о прибављању писама о намерама.  

 

 

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 


