
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-56/2016-12/10 

Датум: 8. јун 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 радова 

- изградња зграде Прекршајног суда у Пожаревцу - 

редни број 16/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 7. 

juna 2016. године у 14.28 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
 Пошто је наше предузеће радило у предходном периоду за 

међународне организације које су финансирале одређене пројекте, исте неће да нам 

дају потврде о изведеним радовима на обрасцу из конкурсне документације, него 

имају свој изглед потврде. Молимо Наручиоца да нам одговори да ли ће 

прихватити вид потврде који Вам шаљемо у прилогу, као доказ потребног 

пословног капацитета? У прилогу потврде би доствили оверену комплетну 

окончану ситуацију и уговор са Инвеститором.  

 

1. Одговор Комисије: 

  Потврде референтних наручилаца издате на другим обрасцима биће 

прихваћене под условом да садрже све елементе које садрже обрасци и докази 

захтевани Конкурсном документацијом. Понуђач може да достави додатне доказе 

уз понуду. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
 Да ли као доказ кадровског капацитета за 50 грађевинских радника 

достављамо само списак, без доказа о запослењу (М образац, уговор о раду...)? 
 

2. Одговор Комисије: 

 Да. Као допуну одговора на постављено питање погледати Додатне 

информације и појашњења број: 404-02-56/2016-12/9 од 8. јуна 2016. године. 

 



 

3. Питање заинтересованог лица: 
  Да ли предмер можемо да доставимо одштампан у Excel-у и на ЦД-у? 

 

3. Одговор Комисије: 

 Да. 

  

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу 

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


