
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-35/2019-12/10 

Датум: 07. 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 

- ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СМЕШТАЈНО-

ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У НИШУ- 

редни број 25/2019 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 06. 

новембра  2019. године у 14.24 сати: 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

На страни 14. конкурсне документације, у делу додатних услова ( тачка 8.1 ) конкурсном 

документацијом је тражено да понуђач докаже да је у 2017, 2018 и 2019 години остварио 

укупне приходе од пружања предметне услуге у износу од најмање 36.000.000,00 динара 

без обрачунатог ПДВ-а" 

Као начин доказивања наведено да је потребно доставити "потврде референтних 

наручилаца ( финансијски капацитет )" истовремено је као начин доказивања наведен - 

Образац 5 тј. Списак референтних пројеката у коме није могуће уписати - вредност 

пружених услуга, како је тражено у тачки 8.1 конкурсне документације. 

Да ли је грешком у конкурсној документацији изостављен Образац Потврде за 

финансијски капацитет? 

 

1.Одговор Комисије:  

Да грешком је изостављен образац 5. Измењена Конкурсна документација биће 

доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

2.Питање заинтересованог лица: 

Молимо вас да појасните на који начин понуђач доказује остварен укупни приход од 

пружања предметне услуге од најмање 36.000.000 дин. 

 

2.Одговор Комисије:  

Услов се доказује на основу потврда референтних наручилаца-финансијски капацитет 

Образац 5. Измењена Конкурсна документација биће доступна на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 



 

3. Питање заинтересованог лица: 

Молимо вас да појасните на кој се временски период односи претходни захтев ( да ли се 

мисли на период 2017, 2018 и 2019.год. или је то период од 01.01.2016. год до дана 

подношења понуде како стоји на Обрасцу 5 ) ? 

 

3.Одговор Комисије:  

Захтевани период је најраније од 01.01.2017. године, а најкасније до дана подношења 

понуда. Измењена Конкурсна документација биће доступна на Порталу јавних набавки 

и на интернет страници Наручиоца. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 

Молимо вас да у конкурсној документацији ускладите наведени начин доказивања у 

вези тачке 9. —ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ( Образац 6. није Списак референтних 

пројеката, Образац 7 није Потврда референтног наручиоца)? 

 

4.Одговор Комисије: 

Додатком недостајућег обрасца 5, Образац 6. је Списак референтних пројеката, Образац 

7 је Потврда референтног наручиоца. Измењена Конкурсна документација биће 

доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

5. 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 ? 

 

5.Одговор Комисије: 

Да. 

 

 

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 


