
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-3/2018-12/9 

Датум: 11. мај 2018. 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 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 

- изградња зграде правосудних органа у Крагујевцу - 

редни број 13/2018 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 9. 

маја 2018. године у 13.19 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Ако се подноси заједничка понуда, да ли чланову групе могу кумулативно да 
испуне услов који се односи на банкарску гаранцију и 3 писма о намерама банке и 
начин обезбеђења финансијских средстава обезбеђења дефинишу споразумом? 
 

1. Одговор Комисије: 
Могу. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
Ако се подноси заједничка понуда, да ли један члан групе може да достави више од 

једне банкарске гаранције издате од различитих банака, ако оне у збиру одговарају 

захтеваном износу? 

 

2.    Одговор Комисије: 
Може. 
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Ако се подноси заједничка понуда, да ли чланови групе могу да доставе више од 
једне банкарске гаранције издате од различитих банака, ако оне у збиру одговарају 
захтеваном износу и то дефинишу споразумом? 



   3.    Одговор Комисије: 
Могу. 

 

 

4. Питање заинтересованог лица: 
Ако се подноси заједничка понуда, да ли чланови групе могу да доставе више 

писама о намерама банке од различитих банака, ако она у збиру одговарају 

захтеваном износу и то дефинишу споразумом? 

 

4.   Одговор Комисије: 
Могу. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Слободан Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства;  

- Горица Јовановић, грађевински техничар за високоградњу; 

- Јадранка Савић, дипломирани правник;  

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства;  

- Жељка Дрчелић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке; 

- Нада Димитријевић, специјалиста струковни инжењер грађевинарства; 

- Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике; 

- Јована Анђелковић,  дипломирани правник, службеник за јавне набавке. 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


