
                                 
                         Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
                      Број: 404-02-17/2014-12/5  
                     Датум: 28. фебруар 2014 
                          Немањина бр.22-26 
                                  Б е о г р а д 

 
          На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 
РС», број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- Усмено и писмено превођење, редактура и лектура прописа и других докумената 

на српски језик и са српског језика - 
редни број 8/2014 

 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 28. 
фебруара 2014. године  у 10:53 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У конкурсној документацији сте Захтевали, у делу обезбеђивања финасијских 
гаранција, Писмо Банке о намери и друга средстав обезбеђења, АЛИ НЕМА Банке 
која ће издати било меницу, било писмо о намерама а да не зна која је вредност 
Јавне набавке. Наиме, свака Банка процењује да ли њихов клијент испуњава Услове 
под којима Банка издаје и Писмо о намерама а потом и Гаранцију. 
Без податка о висини средстава предвидјених за Ову ЈН 8/2014 нема ни писма од 
Банке а ни Гаранције.  
Молим да извршите допуну Конкурсне документације са висином средстава 
предвиђених за ЈН 8/2014 како би Понуђачи могли да прибаве захтевана документа. 
 
 

1. Одговор Комисије: 
У Конкурсној документацији, у делу 7. Модел уговора, у члану 4. став 1. је 
наведена укупна вредност на коју ће уговор бити закључен, а то је 7.000.000,00 
динара без ПДВ-а, односно 8.400.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 

Комисија за јавну набавку 
 Јелена Лазаревић, дипл.правник, члан 

Тања Милановић, дипл.правник, заменик члана 
Драгана Дујин, дипл.правник, члан 

Владимир Винш, дипл.правник, заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, заменик члана 
 



доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 


