
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 401-00-00042/2020-12/10 

Датум: 30. јун 2020. 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 преговарачком поступку јавне набавке услуга без објављивања позива за 

подношење понуда – израда техничке документације за реконструкцију зграде 

правосудних органа у Убу - редни број 10/2020 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 29. јуна  

2020. године у 13.12 сати и у 13.56 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

На основу увида у Тендерску документацију закључили смо да су нам за потребе израде 

Понуде, неопходна додатна појашњења: 

А) ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове 

*ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

Да је понуђач у периоду од 1. јануара 2017. године до дана подношења понуде савесно 

и поштено, и у свему у складу са својим уговорним обавезама, израдио главне пројекте 

(пројекте за извођење), свих струка, за изградњу објекта високоградње, укупне бруто 

грађевинске површине најмање 3400 m2,од којих: 

- најмање један главни пројекат (пројекат за извођење), свих струка, за изградњу 

или реконструкцију објекта високоградње – зграде судова, бруто грађевинске 

површине 

најмање 1700 m2 

С обзиром да смо позвани у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда и да смо један од понуђача који је за Вас као Инвеститора израдило 

у претходном периоду истоврсну пројектно-техничку документацију савесно и поштено, 

и у свему са својим уговорним обавезама предметне јавне набавке, а који не улази у 

захтевани период, овим путем Вас се обраћамо са молбом да период референтних 

услуга који је и дефинисан по Закону о јавним набавкама, члан 77.став 2. подтачка 2., је 

и до 5 година, продужите од 01.01.2015 до дана подношења понуде, а са циљем да 

добијете више релевантних и квалитетних понуда што је свакако Ваш крајњи циљ. 

 

1. Одговор Комисије:  

 

Није могуће продужити период референтних услуга, а све на основу члана 36. став 1. 

тачка 1) Закона о јавним набавкама, где стоји: „Наручилац може спроводити 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: 1) ако у 



отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно 

ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен 

предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и 

критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају.“ 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
 

Да ли ћете прихватите и друге потврде издате од Инвеститора које нису на траженом 

обрасцу број 7, а садрже све елементе ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА? 

 

2. Одговор Комисије: 
 

Да. 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
 

ПИТАЊЕ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ: 

- најмање два лица са важећом лиценцом 311 (одговорни пројектант грађевинских 

конструкција објеката високоградње) 

ПИТАЊЕ:Да ли ћете прихватити и лица са лиценсом 310 ( одговорни пројектант 

грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње). 

 

3. Одговор Комисије: 

 

Да. 

 

Комисија за јавну набавку 

Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевине;  

Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу;  

Младен Радић, дипломирани правник. 

Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства; 

Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


