
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-19/2014-12/8 
Датум: 3. 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 добара у отвореном поступку  
- куповина намештаја и опремање ентеријера  

зграде Првог основног суда (Аероинжењеринг) - 
 редни број 13/2014 

 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 2. 
јуна 2014. године у 13:37 часова: 
 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У обрасцу 6.5 Потврда референтног наручиоца да ли се наводи износ без или са 
ПДВ? 
 

1. Одговор Комисије: 
Мисли се на износ од 200.000.000 динара са обрачунатим ПДВ.  
 

 
2. Питање заинтересованог лица: 

У вези са референтним набавкама наводите да је потребно доставити записник или 
сличан документ уз потврду којим би се доказала извршена набавка. Да ли је 
прихватљиво као доказ доставити копију рачуна или прве и последње стране 
окончаних ситуација? 
 

2. Одговор Комисије: 
Наручилац је као пример доказа навео записник о примопредаји, а истовремено 
дозволио да то буде други доказ из ког се види и врста испоручених добара и 
њихова наплаћена цена. Уколико се из копије рачуна или прве и последње стране 
окончане ситуације виде све врсте испоручених добара и њихова укупна цена, 
овакав доказ је прихватљив. 
 

 



3. Питање заинтересованог лица: 
У делу 4.1 тачка 14) тражите дипломираног архитекту унутрашње архитектуре. На 
шта тачно мислите и како се овај услов доказује, с обзиром на то да на дипломама 
архитекти стоји само – дипломирани инжењер архитектуре? 
 
 

3. Одговор Комисије: 
Овај услов се односи на дипломираног инжењера архитектуре са искуством у 
унутрашњој архитектури. Доказ овог услова јесте диплома са звањем – 
дипломирани инжењер архитектуре.  

 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Небојша Вигњевић, дипломирани економиста – члан 

Ирена Делић, дипломирани економиста – заменик члана 
Светлана Марковић, архитекта – члан  

Предраг Миливојевић, дипломирани правник – заменик члана 
Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник – 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 


