
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-19/2014-12/14 
Датум: 23. јун 2014. године 

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 је припремила 
 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку  
- куповина намештаја и опремање ентеријера  

зграде Првог основног суда (Аероинжењеринг) - 
 редни број 13/2014 

 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 21. 
јуна 2014. године у 17:01 часова и 22. јуна 2014. године у 14:33 и 15:01 часова: 
 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У вези са вашим појашњењем од 19. јуна 2014. године које се односи на Образац 
6.4 Списак референци и збирно уписивање количина, на који начин попунити 
колону ''датум извршене испоруке'', тј. да ли се у том случају уписује интервал од 
прве до последње испоруке или је потребно попунити на неки други начин?  
 

1. Одговор Комисије: 
У колону ''датум извршене испоруке'' треба уписати интервал од прве до последње 
испоруке.  
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је у Обрасцу 6.4 Списак референци дозвољено сабрати количине истих врста 
намештаја уколико се разликују по димензијама и уписати њихов збир или је 
неопходно раздвојити их и уписивати за сваку димензију посебно? 
 

2. Одговор Комисије: 
Треба сабрати количине истих врста намештаја, без обзира на појединачне 
димензије. 
 
 
 



3. Питање заинтересованог лица: 
Уколико је обрачун појединих комада намештаја рађен по метру дужном или метру 
квадратном, да ли је у обрасцу 6.4 Списак референци у колони ''количина'' 
потребно уписати стварну меру са рачуна/отпремница/записника или је за овакве 
количине потребно уписати број 1? Нпр. обрачун доњих и горњих кухињских 
елемената је 3,6 метара дужних и као такав се налази у 
рачуну/отпремници/записнику, док је заправо реч о једној кухињи комплет. 
 

3. Одговор Комисије: 
У конкретном случају у колону ''количина'' треба уписати 1 (једна комплет 
кухиња).    

 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Небојша Вигњевић, дипломирани економиста – члан 

Ирена Делић, дипломирани економиста – заменик члана 
Светлана Марковић, архитекта – члан  

Предраг Миливојевић, дипломирани правник – заменик члана 
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник – члан  

Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 
 

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


