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Предмет: Појашњење у вези Конкурсне документације за јавну набавку ЈНВВ 02/13 за 

набавку добара по партијама.  

             Дана 04.06.2013. године примили смо ваш допис којим тражите додатна 

појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку 02/13 набавка добара по 

партијама у оквиру којег сте поставили следећа питања: 

1. Питање: „За који период се даје потврда да понуђач и његов законски заступник 

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

да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело давања 

или примања мита, кривично дело преваре?“ (услов из члан 75. став 1. тачка 2. 

Закона о јавним набавкама) 

2. Питање: „ Потврда АПР да није изречена мера забране забране обављања 

делатности и период  који треба да обухвата?“ 

3. Питање: „ Да ли се износи везани за референтну листу садржавају укупан промет 

са ПДВ или без ПДВ и да ли се дају за свих пет тражених година или за сваку 

годину посебно?“ 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12) Комисија за јавну набавку добара по партијама, ЈНВВ 02/13 даје следећа 

појашњења: 

1. Одговор: Чланом 21. став 1. тачка 2) Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова прописано је да се обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 2. 

Закона о јавним набавкама доказује достављањем извода из казнене евиденције, 

односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске Управе Министарства 

унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

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

од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, а 

ставом 2. истог члана прописано је да доказ не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 

2.  Одговор: Чланом 75. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама прописано је да 

понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да му није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење 

понуда.Чланом 21.став 1. тачка 3. прописано је да се овај услов испуњава потврдом 

привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 



делатности или потврдом Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 

делатности. 

           Ставом 3. претходно наведеног члана прописано је да овај доказ мора бити издат 

након објављивања позива за подношење понуда. 

3. Одговор : Укупан промет се тражи са порезом на додату вредност и сумарно за све 

године како је наведено у обрасцу бр 10. - Референтна листа понуђача, а на основу  

података из обрасца бр. 11 -  Потврда, из   Конкурсне документације. 
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