
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-86/2016-12/6 

Датум: 7. октобар 2016. 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 централне платформе за развој интернет страница правосудних органа - 

редни број 28/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 6. 

октобра 2016. године у 09.22 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страници 13. у делу 3.1 Конкурсне документације стоји: „Уверења надлежне 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних прихода“. 

Да ли је потребно донети уверење само једне локалне самоуправе или свих на 

којима понуђач послује? Где се такво уверење издаје? 

1. Одговор Комисије: 

Потребно је уверење које покрива све локалне самоуправе код којих понуђач/члан 

групе понуђача/подизвођач има обавезе по основу изворних локалних прихода. Ово 

уверење за све локалне самоуправе издаје управа јавних прихода – одељење 

општине на којој понуђач има седиште (нпр. уколико понуђач има седиште на 

територији Општине Нови Београд, Управа јавних прихода – одељење Нови 

Београд ће издати ово уверење за све београдске општине према којима понуђач 

има обавезе по овом основу). 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 13. у делу 3.5.2, тачка 6) Конкурсне документације стоји: „Извештај о 

бонитету – БОН-ЈН за 2013, 2014. и 2015. годину. Како предузетник који не води 

књиге (паушалац) и физичко лице доказују испуњеност овог услова? 

2. Одговор Комисије: 

Предузетник паушалац овај услов доказује изводом из рачуна своје пословне банке. 

Физичко лице такође.  

 

3. Питање заинтересованог лица: 
Образац структуре цене није у складу са обавезним елементима конкурсне 

документације, тј. у њему морају постојати четири колоне: јединична цена без 

ПДВ, јединична цена са ПДВ, укупна цена без ПДВ и укупна цена са ПДВ. Да ли је 

Образац структуре цене исправан? 



3. Одговор Комисије: 

С обзиром на то да је природа предмета јавне набавке таква да је јединична цена 

уједно и укупна цена, сматрамо да је Образац структуре цене правилно састављен. 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли свака страница Модела уговора мора бити потписана и оверена? 

4. Одговор Комисије: 

Као што је наведено на страници 35. Конкурсне документације, само последња 

страница Модела уговора се потписује и оверава, на месту које је за то предвиђено. 

 

5. Питање заинтересованог лица: 
На страници 36. у делу 7.1 стоје две реченице у супротности једна са другом. У 

једној стоји да понуда мора да буде састављена на српском језику, а у другој да 

техничка спецификација може бити и на енглеском језику. С обзиром на то да је 

техничка спецификација део понуде, да ли техничка спецификација мора бити на 

српском језику и да ли превод мора бити оверен од стране овлашћеног судског 

преводиоца? 

5. Одговор Комисије: 

Техничка спецификација може бити на српском или на енглеском језику. Остатак 

понуде мора бити на српском језику. Превод са страног језика на српски језик не 

мора бити оверен печатом овлашћеног судског преводиоца. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Марио Малетић, дипломирани правник;  

- Владимир Пејчић, дипломирани правник;  

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Дарко Бошковић, гимназија;  

- Јована Михајловић, дипломирани правник; 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


