
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-00101/2019-12/13 

Датум: 19. децембар 2019. 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 

- извођење радова на адаптацији и текућем одржавању дела касарне „Филип 

Кљајић“ у Нишу за потребе правосудних органа у Нишу – 1. фаза - 

 редни број 31/2019 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 18. 

децембра  2019. године у 14.19 сати и дана 19. децембра 2019. године у 10.01 сати: 

 

1.Питање заинтересованог лица: 

Да ли треба достављати доказе о испуњености услова или је довољно само потписивање 

ИЗЈАВЕ-образац 4 (важи и за носиоца и члана групе и подизвођача)?   

 

1.Одговор Комисије:  

 

За учешће у ЈН 31/2019 довољно је доставити попуњену изјаву (Образац 4 за понуђача и 

Образац 5 за подизвођача). Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева 

од понуђача додатна објашњења (укључујући и доказе). 

 

2.Питање заинтересованог лица: 

 

За коју опрему за рад је потребан стручни налаз? 

 

2.Одговор Комисије: 

 

Као што пише у КД, потребно је доставити налаз само за скелу. Као што је већ 

одговорено у додатним информацијама и појашњењима која су објављена на Порталу 

јавних набавки и сајту Министарства правде дана 13. децембра 2019. године, довољно је 

приложити важећи атест произвођача скеле. Уколико је важећи атест на страном језику, 

потребно је доставити и превод важећег атеста на српски језик 

 

 

3.Питање заинтересованог лица: 

 

Ако су машине регистроване - утоваривач (већ постоји технички преглед), да ли и ту 

треба? 



 

3.Одговор Комисије: 

 

Питање није довољно јасно постављено. Уколико је повезано са претходним питањем, 

онда је одговор да не треба стручни налаз за утоваривач, већ само оно што је тражено за 

тачку 8.2 (Образац 9, Докази о власништву...). 

 

4.Питање заинтересованог лица: 

 

Да ли у обрасцу 10 - списак радно ангажованих лица, треба уписати само инжењере или 

треба уписивати и тражених 40 радника и 4 возача и шта је доказ за раднике? 

 

4.Одговор Комисије: 

 

У обрасцу 10 - списак радно ангажованих лица, треба уписати број радно ангажованих 

лица (грађевинских радника (особље)), која ће бити одговорна за извршење уговора и 

квалитет изведених радова. За кључно особље (које је наведено у додатним условима у 

тачки 9. – кадровски капацитет), потребно је навести име и презиме, назив 

лиценце/уверења и број и датум издавања лиценце/уверења.  

Докази о правном основу радног ангажовања за грађевинске раднике као и возаче, а који 

су наведени у додатним условима у тачки 9. су: уговор о раду, потврда послодавца о 

врсти радног односа или пријава на обавезно социјално осигурање - за запослене на 

неодређено или одређено време.  

За возаче је потребно доставити и возачке дозволе. 

 

5.Питање заинтересованог лица: 

 

У делу Конкурсне документације ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН стоје количине и свуда 

исписане нуле. Како писати цене преко њих? Да ли цене треба да буду писане руком или 

могу бити штампане на компјутеру? 

 

5.Одговор Комисије: 

 

То је Excel табела. Треба попунити (уместо нула) само јединичне цене без ПДВ, остале 

колоне се аутоматски попуњавају. 

 

Комисија за јавну набавку 

Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

Горица Јовановић, грађевински техничар;  

Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

Јадранка Савић, дипломирани правник; 

Младен Радић, дипломирани правник. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


