
 

 

Сагласно члану 63 став 3 Закона о јавним набавкама(``Сл.гласник РС`` бр.124/12) 

Установа Студентски центар``Београд`` објављује: 

 

Додатне информације/појашњења у вези са припремањем понуда у отвореном поступку 

јавне набавке Д-12/13 МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  

 

                                         СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

Поштовани, 

 

У прилогу Вам доставаљамо одговор на захтев за додатне информације/појашњења у вези са 

припремањем понуде у отвореном поступку јавне набавке обликоване по партијама Д-12/13 

за набавку добара-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, у оквиру којег је 

постављено следеће питање:  

 

Питање: Молим Вас за образложење о испуњености услова на 16-ој страни тендерске 

документације за тендер Д-12/13 за партију 2. Као доказе за правно лице навели сте: 

Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе“, па Вас молим да ми додатно појасните та у верења. 

 

 

Сагласно члану 63 став 3 ЗЈН(Сл. Гласник РС. Бр.124/12) дајемо следећи одговор: 

 

У конкурсној документацији на страни 16 за партију 2 Средства за машинско прање веша у 

професионалној перионици, јасно је наведено да понуђач треба да докаже да испуњава услов 

под тачком 2- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре 

Испуњеност овог услова се доказује на следећи начин и то  достављањем уверења за: 

 - ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИКА: Извод из 

казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није 

осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За 

побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

- Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе“ 

Напомена:  



 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за 

правно лице и за законског заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за 

сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког 

учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

 Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

                                                     

 

                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

         

              Небојша Стојановић 

 

 

 


