
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                 Број: 1746-11/16 
                     Датум: 21. мај 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 сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
за јавну набавку мале вредности услуга  

- Услуге сервисирања лифтова у објекту Министарства спољних послова - 
редни број: ЈНМВ 7/2014 

 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
21. маја 2014. године  у 9:54 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страни 19 конкурсне документације тачка 5.2 додатни услови тражи се као 
доказ из којег се види да је понуђач у периоду од три године пре објављивања 
позива пружио услуге сервисирања лифтова у укупном износу од најмање 
3.000.000,00 динара. У обрасцу 6.6 референтна листа не постоји колона где 
треба уписати износ за сваку годину. 
Где се уписује износ којим се доказује вредност од најмање 3.000.000,00 
динара? Да ли тај образац попуњавамо ми Извођачи обзиром да на обрасцу 
стоји «потпис овлашћеног лица понуђача»? Да ли је потребно доставити угворе 
са наручиоцем? 
 

1. Одговор Комисије: 
У питању је техничка грешка коју је наручилац исправио приликом измене 
конкурсне документације коју је објавио дана 21. маја 2014. године на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страни. У обрасцу 6.6 Референтна листа је 
додата још једна колона која носи назив «вредност уговора». 
Наведени образац, потписује и оверава овлашћено лице понуђача чиме 
гарантује тачност података наведених у истом.  
Уз образац 6.6 Референтна листа, није потребно достављати копије референтних 
уговора. Наручилац ће, приликом стручне оцене понуда, уколико буде 
неопходно, извршити проверу података наведених у обрасцу Референтна листа. 
 

Комисија за јавну набавку 
 Здравко Драјић, дипл. инж, члан 

Дејан Маринковић, дипл.правник, заменик члана 
Петар Басара, економиста, члан 

Теа Ђурић, дипл.филолог, заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 



Весна Маринковић, службеник за јавне набавке, дипл. ецц, заменик члана 
доставити:  

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

 


