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Дел.бр. 3460 

07.07.2016.год. 

 

 

Сагласно члану 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 

68/15) Установа Студентски центар „Београд“ објављује: 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у отвореном поступку јавне набавке добара Д-26/16 – САНИТАРНА ОПРЕМА-СУВИ 

WC-i И ОПРЕМА ЗА САМОСПАШАВАЊЕ 

 

 

На захтев заинтересованог лица за додатним информацијама/појашњењима у вези са 

припремањем понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: САНИТАРНА 

ОПРЕМА-СУВИ WC-i И ОПРЕМА ЗА САМОСПАШАВАЊЕ,број набавке Д-

26/16,Комисија за јавну набавку даје додатна појашњења како следи: 

 

Питање:  

Везано за јавну набавку бр. Д-3/16, – САНИТАРНА ОПРЕМА-СУВИ WC-i И ОПРЕМА 

ЗА САМОСПАШАВАЊЕ,да ли је неопходно УВЕРЕЊЕ Вишег суда и за 

власника,(одговорно лице у правном лицу Галерија д.о.о.),да није осуђиван,потврда из 

надлежности посебног Одељења,с обзиром да за правно лице имамо потврду. 

И,да ли су потврде које смо узели приликом прве доставе (13.05.2016) још увек 

веродостојне.“ 

Одговор: 

Поштовани,Ваше питање је неодређено,будући да не наводите датуме  издавања потврда 

као ни на које потврде мислите,а за које тражите додатна појашњења. 

У претходно спроведеном поступку јавне набавке добара,Санитарна опрема-суви вецеи и 

опрема за самоспашавање број набавке Д-3/16,Ваша понуда је била неблаговремена и као 

таква-неотворена враћена,те на основу тога нисмо упознати са њеним садржајем. 

Конкурсном документацијом,страна 7од 38,поглавље 4.Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/2015 и бр. 

68/2015-у даљем тексту Закон) и упутство како се доказује испуњеност тих услова,у 

оквиру обавезних услова,јасно је наведено да се као доказ за законског 

заступника,физичко лице и предузетника доставља следеће,цит.:  

„Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко 
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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. 

Докази, односно у конкретном случају уверења не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда,што је наведено у конкурсној документацији,страна 8 од 38. 

Напомињемо,да уколико је понуђач сагласно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама 

регистрован у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре,приликом 

подношење понуде,односно пријаве није дужан да доказује испуњеност обавезних услова 

прописаних чланом 75.став 1. Тачке 1),2) и 4). Закона. 

 

      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 


