
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-27/2015-12/12 
Датум: 24. март 2015. године 

Б е о г р а д 
         
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку припремила је 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 
- санација и реконструкција зграде у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 

редни број 4/2015 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23. 
марта 2015. године у 14:30 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли понуђач може да не захтева авансно плаћање, односно да у Обрасцу понуде и 
Моделу уговора наведе да тражи аванс 0%? 
 

1. Одговор Комисије: 
Да. Понуђач сам одређује да ли тражи аванс и у ком износу, или га не тражи. 
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 13. Конкурсне документације, као део кадровског капацитета 
захтевано је 70 грађевинских радника. Да ли се мисли на КВ раднике који су 
неопходни за извршење уговора и у које се убрајају и помоћни грађевински 
радници и радници електро и машинске струке, имајући у виду различитост врста 
радова који су предмет набавке? 
 

2. Одговор Комисије: 
Да. Под 70 грађевинских радника мисли се на радно ангажована лица која нису 
кључно особље (инжењери), већ лица која ће обављати различите послове на самом 
градилишту. 
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
На страници 12. Конкурсне документације, захтеван је приход од продаје у износу 
од најмање 400.000.000 динара у 2012., 2013. и 2014. години. С обзиром на то да 
Агенција за привредне регистре не издаје БОН-ЈН за пословну 2014. годину, да ли 
се као доказ може прихватити БОН-ЈН за 2011., 2012. и 2013. годину уколико у 
2012. и 2013. години понуђач има приходе од продаје преко 400.000.000 динара? 
 



3. Одговор Комисије: 
Да. Износ од најмање 400.000.000 динара треба да буде испуњен у периоду од 1. 
јануара 2012. године до 31. децембра 2014. године. Уколико је понуђач овај праг 
прешао у само једној или две од наведених година, сматра се да је услов испуњен. 
Такође, уколико биланс астања и биланс успеха за 2014. годину нису обухваћени 
Извештајем о бонитету, понуђач треба да достави копију предатог биланса стања и 
биланса успеха за 2014. годину и потврду о предаји истог издату од Агенције за 
привредне регистре. 
 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се за кључно особље (инжењере) доставља и пријава на осигурање (М 
образац или МУН образац), имајући у виду да и радно ангажовање подлеже 
обавезној пријави на осигурање? 
 

4. Одговор Комисије: 
Да. На страници 16. Конкурсне документације под тачком 12) јасно је наведено да 
се за доказ о пријави на обавезно социјално осигурање доставља и за кључно 
особље ( тачка 12.1) на страници 13.) и за возаче (тачка 12.2) на страници 13.) и за 
70 грађевинских радника (тачка 12.3) на страници 13.). 
 
 
Комисија за јавну набавку 
- Јадранка Савић, дипломирани правник 
- Светлана Марковић, архитекта 
- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник. 
 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


