
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-19/2014-12/13 
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 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 18. 
јуна 2014. године у 15:33 часова: 
 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
У ситуацији када је по основу једног уговора било више сукцесивних испорука, тј. 
било испостављено више рачуна где сваки рачун има велики број позиција, да ли је 
неопходно попуњавати образац 6.4 Списак референци за сваку појединачну 
испоруку, или је могуће сабрати количине свих појединачних испорука и уписати 
њихов збир? Подаци о свакој појединачној испоруци се налазе у 
рачуну/отпремници/записнику који се иначе прилаже као доказ, те би 
попуњавањем обрасца 6.4 за сваку појединачну испоруку дошло до непотребног 
гомилања документације.  
 

1. Одговор Комисије: 
Да, могуће је сабрати количине свих појединачних испорука по основу једног 
уговора и уписати њихов збир. Битно је да сепојединачне испоруке виде у 
приложеном рачуну/отпремници/записнику и да се збир приказан у обрасцу 6.4 
Списак референци слаже.  
 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
На страници 22. Конкурсне документације под тачком 12) наводите да понуђач 
мора доказати да пре објављивања позива за подношење понуда располаже, између 
осталог, виљушкаром на батерије. Молимо да појасните на шта се мисли. 
 
 



2. Одговор Комисије: 
Овде се мисли на виљушкар који није ручни. Дакле, може бити гасни, дизел, 
електрични итд. 
 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
На страници 24. Конкурсне документације под тачком 14) наводите да понуђач 
доказивање кадровског капацитета доказује, између осталог, и достављањем 
одговарајућег доказа о томе да су наведена лица пријављена на обавезно социјално 
осигурање (М образац, М-А образац и слично). Да ли је у овом случају 
прихватљиво доставити М-3А образац? 
 

3. Одговор Комисије: 
Да, прихватљиво је достављање М-3А обрасца.    

 
 
 
 

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 


