
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-33/2014-12/5 
Датум: 19. јун 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 је припремила 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- имплементација и одржавање АВП софтвера у новооснованим судовима  

и одржавање АВП софтвера у постојећим судовима - 
 редни број 14/2014 

 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 19. 
јуна 2014. године у 14:03 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
На страницама 78. – 83. Конкурсне документације налази се Модел уговора за обе 
партије. Молимо да појасните на који начин се попуњава члан 3. који се односи на 
уговорену цену с обзиром на то да су у питању две партије и да различитим 
понуђачима могу бити додељени уговори. Да ли се у случају учешћа у обе партије 
достављају два модела уговора?  
 

1. Одговор Комисије: 
Комисија за јавну набавку ће извршити измене и допуне Конкурсне документације 
и сачинити два модела уговора за обе партије понаособ. Понуђач уз понуду 
подноси модел уговора за ону партију/е за коју/е подноси понуду.  

 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 69. Конкурсне документације у одељку 6.3 Образац структуре цене, 
захтевано је да понуђач попуни све колоне. Молимо да потврдите да се у случају 
учешћа у обе партије овај образац доставља у једном примерку.  
 

2. Одговор Комисије: 
Комисија за јавну набавку ће извршити измене и допуне Конкурсне документације 
и сачинити два обрасца структуре цене за обе партије понаособ. Понуђач уз понуду 
подноси образац структуре цене за ону партију/е за коју/е подноси понуду.  
 
 

 



3. Питање заинтересованог лица: 
На страници 60. Конкурсне документације у одељку 5.11.1 б), од понуђача се 
захтева достављање писма о намерама пословне банке. Молимо за информацију о 
периоду важења писма о намерама, тј. да ли оно, као и меница, мора важити 10 
дана дуже од рока важења понуде? 
 

3. Одговор Комисије: 
Писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла треба да прати динамику и рокове из Модела уговора. Другим речима, писмо 
о намерама не треба да важи до одређеног датума, већ до тренутка када настаје 
обавеза предаје наручиоцу банкарске гаранције (протеком 10 дана од дана 
закључења уговора о јавној набавци). 
    

 
 

Комисија за јавну набавку 
Александар Марковић, дипломирани правник – члан 

Владимир Пејчић, дипломирани правник – заменик члана 
Драган Шконтра, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, 

(запослен у Основном суду у Вршцу) – члан 
Дамир Алихоџић, инжењер електронског пословања – заменик члана 

Гордана Лазић, дипломирани инжењер организације рада – члан 
Владимир Винш, дипломирани правник – заменик члана 

Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке – члан 
Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 

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


