
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-00038/2020-12/5 

Датум: 12. 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 отвореном поступку јавне набавке услуга 

- одржавање и унапређење система „Е-аукција“ - 

 редни број 7/2020 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 12. јуна  

2020. године у 09.17 сати: 

 

1. Питање заинтересованог лица: 

Увидом у конкурсну документацију смо констатовали да недостаје Образац референтне 

потврде (Образац 6) који је обавезан да се достави као испуњење додатног услова за 

пословни капацитет.  

Молимо вас да исти уврстите у конкурсну докуметацију као и да у складу са тим 

извршите измене бројева преосталих образаца. 

 

1. Одговор Комисије:  

 

Измењена Конкурсна документација биће доступна на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
 

Модел уговора о пружању услуга одржавања и унапређења система Е-аукција у члану 

12. уговорна казна, ставом 2 предвиђа да се наплата уговорне казне врши на тај начин 

што се наручиоцу умањује рачун.  

Истим чланом у ставу 4. предвиђена је наплата уговорне казне активирањем банкарске 

гаранције за добро извршење посла, у ком случају је пружалац услуга дужан да достави 

нову банкарску гаранцију за извршење посла.  

Овако дефинисаним одредбама наручилац жели да се обезбеди да ће на основу 

банкарских гаранција за добро извршење посла моћи да наплати уговорну казну и добро 

извршење посла, али пословна банка која издаје банкарску гаранцију за добро извршење 

посла може да одбије издавање нове банкарске гаранције по истом основу.  

Из тог разлога сматрамо да би наручилац као обезбеђење наплате уговорне казне требало 

да од пружаоца услуга захтева меницу за обезбеђење наплате уговорне казне и банкарску 

гаранцију за добро извршење посла. 

 



2.Одговор Комисије: 
 

Наручилац остаје при решењу из модела уговора. 

 

Комисија за јавну набавку 

Ана Ђилас, дипломирани правник;  

Душан Кузмановић, дипломирани правник;  

Младен Радић, дипломирани правник. 

Владимир Пејчић, дипломирани правник;  

Гордана Лазић, дипломирани инжењер организационих наука; 

Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


