
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-34/2014-12/6 
Датум: 7. 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 6. 
маја 2014. године у 09:43 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страни 21. Конкурсне документације, под тачком 8) да ли је потребно да 
површина два пројектована објекта буде појединачно већа од 8.000m² или збирно? 
 

1. Одговор Комисије: 
Сваки од објеката појединачно треба да буде приближно 8.000m² бруто.  
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страни 21. Конкурсне документације, под тачком 10) да ли је прихватљиво да 
лица која су носиоци тражених лиценци буду ангажована по основу уговора о делу 
или уговора о обављању привремених и повремених послова? 
 

2. Одговор Комисије: 
Да, носиоци лиценци могу бити лица радно ангажована код понуђача по било ком 
законом дозвољеном основу: уговор о раду, уговор о делу, уговор о обављању 
привремених и повремених послова, уговор о допунском раду и сл. 



3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се објекат који је предмет јавне набавке налази у зони од изузетног значаја за 
Републику Србију? 
 

3. Одговор Комисије: 
Не. 
 
 
 
 
 

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 
 


