
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-00092/2019-12/8 

Датум: 22. новембар 2019. 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 

у отвореном поступку јавне набавке услуга 

-Пројекат ентеријера и намештаја за зграду правосудних органа у Крагујевцу 

редни број 26/2019 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 21. 

новембра  2019. године у 09.49 сати: 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

На страни 8/41 конкурсне документације, за доказивање финансијског капацитета, 

потребно је да понуђач докаже да је од пружања предметне услуге у износу од најмање 

24.000.000,00 дин. без ПДВ-а. 

Питање 1: 

Да ли је за наручиоца прихватљиво да је понуђач остварио тражени приход у 2017., 

2018. и 2019. години пружањем услуга пројектовања објеката високорадње? 

Образлозење: Имајући у виду да предматна услуга потпада под пројектовање објеката 

високоградње (често се уговара комплетна услуга, па је тешко и готово немогуће да се 

раздвоји који је део намењен за специфицан пројекат) 

1.Одговор Комисије:  

Да, прихватљиво је. 

 

2.Питање заинтересованог лица: 

У оквиру пословног капацитета , конкурсном документацијом је тражено да је понуђач 

у периоду Од 01. јануара 2016.год. израдио пројекте намештаја и енетеријера за објекте 

високоградње укупне БРГП најмање 25.000 м2 . 

Питање 2: 

На основу ЗЈН ( Цлан 77. ) предвидено да понуђач испуњеност услова пословног 

капаците доказује доказима о пруженим услугама у претходном периоду не дужем од 5 

година, а обзиром на тражену квадратуру( 25.000м2) за коју је потребно приложити 

доказе да је понуђач израдио пројекте намештаја и ентеријера, молимо вас да размотрите 

могућност да тражени период за који понуђач доказује да је пружио тражене услуге буде 

у претходних 5 година тј. у 2014,2015,2016,2017 и 2018. години. 



Образложење: - Сматрамо да је захтев Од 25.000м2 у последње три године изузетно 

висок критеријум, када је ограничен искључиво на пројекте ентеријера, па Вам 

упућујемо захтев за проширење задатог временског оквира, сматрајући да се тиме не 

угрожава начело конкурентности већ управо супротно. 

 

2.Одговор Комисије: 

Слажемо се да тражени период за који понуђач доказује да је пружио тражене услуге 

буде у претходних 5 година. Измењена Конкурсна докуметација биће доступна на 

Порталу јавних набавки и на сајту Наручиоца. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 

Да ли ће наручилац прихватити већ потписане потврде референтних наручилаца које 

нису на Обрасцима из предметне конкурсне документације, а које садрже све податке 

тражене конкурсном документацијом? 

Образложење: - Молимо Вас да имате у виду да је наведена пракса уобичајена посебно 

из разлога да страни клијенти нису увек доступни, а код појединих домацих клијената 

процедура потписивања било ког документа па и оваквог уме да буде компликована и 

тезе спроводљива у одредјеном временском периоду (а посебно ако се поступак понавља 

због учесталих наступа на ЈН). 

 

3.Одговор Комисије:  

Да, прихвата се. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

Горица Јовановић, грађевински техничар;  

Нада Димитријевић, струковни инжењер грађевинарства; 

Јадранка Савић, дипломирани правник 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


