
                            Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
                  Сектор за материјално-финансијске послове 
           Одсек за јавне набавке и имовинско-правне послове 
                      Број: 404-02-76/2013-12/5 
                 Датум: 12. новембар 2013. 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 сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 
- Израда техничке докуметације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 

у Београду - 
редни број 19/2013 

 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 8. 
новембра 2013. године у 16:40 часова: 
 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
Који је крајњи рок за достављање понуде: 25.11.2013.год. или 26.11.2013.год.? 
 
1. Одговор Комисије: 
Крајњи рок за подношење понуда је 25. новембар 2013. године до 11,00 часова.  
 
2. Питање заинтересованог лица: 
Страна 18 од 66 конкурсне документације – испуњење додатних услова... 
2) Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом – да је понуђач, у 
периоду од три године пре објављивањ позива за подношење понуда, израдио 
најмање један пројекат реконструкције или изградње јавног објекта пословне 
намене, структуре и површине (П≈15.000m² нето), као што је предмет јавне 
набавке. 
Страна 48 од 66 
13. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ ПОВРШИНА ИЗ СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ 
      - објекта који је предмет јавне набавке је: 
НЕТО површина објеката КН-2, КН-3, КН-5 (ЈУС)                   11 903.12 m2 
БРГП објеката КН-2, КН-3, КН-5 (ЈУС)                                      14 171.61 m2 
 
Питање за појашњење: Да ли се као доказ може прихватити урађен Главни пројекта 
реконструкције пословног објекта комплексних садржаја са следећим 
испројектованим површинама: 
НЕТО површина (ЈУС)                                                                  11 850,97 m2 



БРГП објекта (ЈУС)                                                                        14 283,51 m2 
 
 
2. Одговор Комисије: 
На страни 18 конкурсне документације, под тачком 4.2) Додатни услови из чл. 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, подтачка 2), начињена 
је техничка грешка јер је наведено да референтни објекат треба да буде приближне 
површине 15 000 m2 нето, уместо бруто. 
 
У том смислу ће Наручилац поступити у складу са чланом 63. став 1. Закона о 
јавним набавкама и извршити измену конкурсне документације.  
 
 

Комисија за јавну набавку 
 Милан Лазаревић, дипл.инж.ел., члан 

Светлана Марковић, архитекта, заменик члана 
Деана Власак, дипл.инж.арх., члан 

Зорица Шеремет Довијанић, дипл.инж.арх., заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Јелена Кулић, слижбеник за јавне набавке, дипл. правник, заменик члана 
 

 
доставити:  

- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и 
 појашњења објавити на: 

- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 

 

 

 


