
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-114/2015-12/13 

Датум: 23. октобар 2015. 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 

- израда техничке документације за изградњу  

зграде Прекршајног суда у Пожаревцу - 

редни број 36/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23. 

октобра 2015. године у 11.14 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли ће наручилац прихватити потписане потврде референтних наручилаца које 

нису на обрасцима 6.6 и 6.8? 

 

1. Одговор Комисије: 

Прихватљива је било која потврда, али само уколико садржи све податке тражене 

обрасцима 6.6 и 6.8 Конкурсне документације. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 15. наведено је да је заједнички услов за сва лица, осим за лице 

наведено под 10.1), да имају радно искуство на пословима одговорног пројектанта 

у трајању од најмање пет година. Да ли се мисли на лице наведено под 9.10, и да ли 

је и за ово лице потребно доставити радну биографију? 

 

2. Одговор Комисије: 

Сва лица одређена као кључно особље, осим одговорног инжењера за енергетску 

ефикасност зграда (9.1)) морају имати најмање пет година радног искуства на 

пословима одговорног пројектанта. За лице наведено под 9.1) није потребно 

достављати радну биографију, с обзиром на то да није потребно доказивати дужину 

радног искуства овог лица. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 



- Балша Шијаковић, дипломирани инжењер архитектуре 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Светлана Марковић, дипломирани архитекта 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке (запослена 

у Дирекцији за управљање одузетом имовином) 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


