
 

 

 
 

Дел. бр.: 10/488 

Датум: 18.07.2013      

 

 

 

 

Предмет: Појашњења у вези  јавне набавке бр:27/2013 

 

Питања и одговори: 

 1. Молимо Вас да нам појасните упутство за доказивање испуњености обавезних и 

 додатних услова за учешће у поступку јавне набавке под Тачком 2. Наиме објашњење од 

 којих државних институтција је валидан документ или документа за доказивање 

испуњености услова  за тачку 2.  

Одговор: 

Правна лица достављају: 

1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица; 

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 

суда у Београду; 

С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  обавештење 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може 

се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о 

казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта. 

Физичка лица/Предузетник 

 

Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач доставља: 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 

рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист 

СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је 

то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

 
2. Када је отварање понуда, тј. до када се могу достављати понуде? 

Рок за доставу понуда  је 12.08.2013 г до 11 h а отварање понуда је 12.08.2013 у 12 h 

  
3. Да ли одговорни извођач радова мора да поседује једну од наведених лиценци - 410,411 или 

800, односно, да ли могу и лиценце 400 или 414 (за одговорног изводјаца радова) да задовоље 
критеријуме ове јавне набавке ( обзиром да су и то лиценце дипломираних 
инжењера грађевинске, односно, архитектонске струке )? 
 Лиценце 400 или 414 дипломираних инжењера грађевинске, односно архитектонске струке 

могу да задовоље критеријуме за одговорног извођача радова за наведену јавну набавку. 



4. Да ли одговорни извођач  радова мора да буде у сталном радном односу код понуђача  и ако не 

мора, шта је неопходно доставити од документације? 
  

Одговорни извођач радова мора да буде у сталном радном односу код понуђача како је 

наведено у тендерској документацији. 

 

 

 

 

 

                   Комисија за јавне набавке 


