
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-27/2015-12/17 
Датум: 27. март 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 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 
- санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 

редни број 4/2015 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 26. 
марта 2015. године у 14:47 часова: 
 
 
На страници 12. Конкурсне документације, под тачком 10) захтевано је да је 
понуђач савесно и поштено и до потпуне функционалности извео радове на 
санацији, адаптацији, реконструкцији, доградњи или изградњи најмање пет 
објеката високоградње јавне или пословне намене бруто грађевинске површине 
20.000m2, од којих најмање један објекат бруто грађевинске површине преко 
7.000m2:  
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли ће као референца бити прихваћени радови који су уговорени 2008. и 2009. 
године, а радови извршени током 2010. и 2011. године? 
 

1. Одговор Комисије: 
Да. 
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли ће као референца бити прихваћени радови на фасади и замени столарије на 
објекту јавне намене? 
 

2. Одговор Комисије: 
Радови изведени на референтном објекту морају бити исти или у претежном делу 
слични радовима који су предмет ове јавне набавке. 
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је за референцу меродаван обим и врста радова на адаптацији, санацији, 
реконструкцији, доградњи и изградњи радова или се прихвата било која врста 
изведених грађевинско-занатских радова? 



 
3. Одговор Комисије: 

Радови изведени на референтном објекту морају бити исти или у претежном делу 
слични радовима који су предмет ове јавне набавке. 
 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли можемо доставити важеће уверење о положеном стручном испиту о 
практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду 
фирме са којом имамо закључен уговор о обављању послова безбедности и здравља 
на раду? 
 

4. Одговор Комисије: 
Уколико понуђач нема радно ангажовано физичко лице са положеним стручним 
испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља 
на раду, он може поднети заједничку понуду или понуду са подизвођачем. Није 
довољно приложити уговор са правним лицем које вам пружа ове вртсе услуга, већ 
се ово лице мора приказати у понуди као члан групе понуђача или као подизвођач.  
 
 
 
Комисија за јавну набавку 
- Јадранка Савић, дипломирани правник 
- Светлана Марковић, архитекта 
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


