
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-63/2014-12/5 

Датум: 28. август 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  
- одржавање софтвера САПС - 

редни број 21/2014 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 28. 
августа 2014. године у 09:26 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У делу 4.1 Конкурсне документације није поменут услов референци, а у делу 6. 
дати су обрасци Списак референци и Потврда референтног наручиоца. Молимо да 
појасните која врста и колико референтних пројеката се захтева. 
 

1. Одговор Комисије: 
Референце јесу услов за учешће и потребно је попунити и доставити ова два 
обрасца. У том смислу Комисија за јавну набавку ће сачинити измене и допуне 
Конкурсне документације које ће бити објављене у складу са Законом о јавним 
набавкама.  
  
 

2. Питање заинтересованог лица: 
У делу 4.1 Конкурсне документације под тачком 6) наведен је услов опремљености 
рачунарско-комуникационом  инфраструктуром (рачунари, LAN/WiFi/Internet). 
Молимо да појасните каква се документација очекује као доказ испуњености овог 
услова. 
 

2. Одговор Комисије: 
У делу 4.4 Конкурсне документације под тачком 6) наведено је да се овај услов 
доказује достављањем Изјаве о техничком капацитету и одговарајућег доказа о 
располагању простором, опремом и  уређајима. Одговарајућим доказом се сматра: 
пописна листа, уговор о закупу/лизингу, уговор о пословно-техничкој сарадњи и 
слично. ''Слићно'' означава било који други документ из ког се јасно види да 
понуђач располаже оним што је навео у Изјави о техничком капацитету. Дакле, на 



понуђачу је да одабере шта ће од доказа приложити уз Изјаву о техничком 
капацитету. 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Ивана Радуловић, дипломирани инжењер организационих наука – члан 

Владимир Пејчић, дипломирани правник – заменик члана 
Милош Родић, дипломирани економиста (из Основног суда у Новом Саду) – члан 

Марио Малетић, дипломирани правник – заменик члана  
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник – 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 


