
                                         
                              Република Србија 
        МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове 
                                Број: 2152-15/16 
                     Датум: 22. август 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 радова у отвореном поступку  
- Извођење радова на реконструкцији кухиње и ресторана друштвене исхране у 

згради Министарства спољних послова, Кнеза Милоша 24-26,   
(IV фаза - климатизација, вентилација и други радови)- 

редни број: ЈНМВ 12/2014 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 
21. августа 2014. године  у 15:42 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је дозвољено попуњавање тендера помоћу рачунара пошто је предмер дат 
у Exelu. 
 

1. Одговор Комисије: 
Да. 
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
У делу 8.7 Потврда референтног наручиоца стоји да инвеститор потврђује да су 
радови изведени 2013 године док у конкурсној документацији стоји да је 
неопходни пословни капацитет који је потребно испунити у претходне три 
године (2011, 2012, 2013). Да ли да сами извршимо ручно корекцију или ћете ви 
доставити исправљену врзију коју инвеститор треба да овери? 
 

2. Одговор Комисије: 
Додатни услов који се односи на пословни капацитет, а који је дефинисан под 
тачком 6.2 конкурсне документације, подразумева референце које се односе на 
радове изведене у 2011., 2012. и 2013. години. 
У обрасцу 8.7 Потврда референтног наручиоца је начињена грешка те је 
наведена само 2013. година. Понуђач може, приликом попуњавања предметног 
обрасца да исправи годину реализације радова у зависности од тога да ли се 



ради о 2011. или 2012. години. У случају да су радови изведени у 2013. години,  
годину реализације наведену у обрасцу не треба преправљати. 
 

Комисија за јавну набавку 
Љиљана Веселиновић, члан 

Деана Власак, заменик члана 
Здравко Драјић, члан 

Владисав Радивојев, заменик члана 
Маријана Аџовић, члан 

Драган Нововић, заменик члана 
Јелена Родић, члан 

Дејан Маринковић, 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 

 
 


