
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-00015/2019-12/5 
Датум: 27. март 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 

за јавну набавке услуга у отвореном поступку  
- технички преглед објекта ,,Палата правде“ у Београду, ул. Савска 17а - 

 редни број 3/2019 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 26. 
марта 2019. године у 12.46 сати: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страни 8. конкурсне документације, тачка 3.4 наведено је да сваки понуђач из 
групе понуђача мора да достави доказе о испуњености услова наведених под 6) 
који се односи на кључно особље, а да услов наведен под 7) група понуђача 
испуњава заједно - да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде.  
Сигурно је у питању грешка, односно да је управо обрнуто (што се може и 
предпоставити из даљег текста тачке 3.4), али ипак молимо за разјашњење. 
 

1. Одговор Комисије:  
У тачки 3.4 конкурсне документације уместо: „Носилац посла је дужан да за сваког 
понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова наведених под 
1), 2), 3) и 6), док услове наведене под 4), 5), 7), 8), 9) и 10) група понуђача 
испуњава заједно“, треба да стоји: „Носилац посла је дужан да за сваког понуђача 
из групе понуђача достави доказе о испуњености услова наведених под 1), 2), 3) и 
7), док услове наведене под 4), 5), 6), 8), 9) и 10) група понуђача испуњава заједно.“ 
У питању је техничка грешка и Комисија за јавне набавке ће извршити измене у 
конкурсној документацији у складу са датим одговором. 
 
 
 



Комисија за јавну набавку 
- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике;  
- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства; 
- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  
- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 
- Јадранка Савић, дипломирани правник;  
- Младен Радић,  дипломирани правник. 
 
 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


