
На основу чл. 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 47. Правилника о начину и поступку за 

расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Службени гласник 

РС“, број 31/2015), Спроводилац конкурса у поступку конкурса за дизајн за јавну набавку 

услуге - израда идејног решења за изградњу нове зграде Народног музеја у Нишу (Редни 

број јавне набавке: 404-2/56У-2019-28), одговара на питања заинтересованих лица у циљу 

појашњења конкурсне документације: 

                                           

                                                      Питање број 1. 

 „На почетку текста конкурсне документације на страни 6. у првом ставу се помињу 

физичка лица и ауторски тимови, али није јасно да ли се тражена документација и на њих 

односи, и на који начин може да се односи?  

  У том смислу, молимо Вас да нам објасните следеће: будући да овакве архитектонске 

конкурсе не раде фирме и правна лица, већ самостални аутори/физичка лица или групе 

аутора/ауторски тимови – какав је смисао „испуњавања" обавезних и додатних услова 

наведених на странама 6. и 7. дате под насловом „Конкурсна документација"?   

 Самостални аутори или ауторски тимови нису нигде формално регистровани. Они су 

лично носиоци својих референци и капацитета, те приложене документе и не могу 

попунити.“ 

                                               

Питање број 2. 

Читајући услове за учешће а у вези са доприносима и порезима, занима ме да ли 

право учешћа имају незапослена (физичка) лица? 

 

 

Питање број 3. 

Молим Вас да нам појасните о праву учешћа на конкурсу. 

Да  ли могу да учествују физичка лица, без да су део фирме (предузетник или доо)? 

И шта је њима све потребно од документације? 

 

 

                                                         Одговор: 

 

НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН МОГУ ДА УЧЕСТВУЈУ ПОРЕД ПРАВНИХ ЛИЦА И 

ПРЕДУЗЕТНИКА И ФИЗИЧКА ЛИЦА ПОТПУНО САМОСТАЛНО.  

С тим у вези приликом подношења понуде,  потребно је да сви понуђачи (учесници 

конкурса) у понуди предају од доказа наведених на страни 6 и 7 конкурсне документације 

само ПОПУЊЕНУ ИЗЈАВУ АУТОРА/ПРАВОГ ЛИЦА или ТИМА АУТОРА у 

зависности од начина наступа, образац број XXIV и XXVконкурсне документације за 

предметну јавну набавку и копију ВАЖЕЋЕ ЛИЧНЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА НАЈМАЊЕ 1 

(ЈЕДНОГ) ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА АРХИТЕКТУРЕ ИМАОЦА ЛИЦЕНЦЕ 

БРОЈ 300 издате од стране Инжењерске коморе Србије, односно лиценце за одговорног 

пројектанта за стручну област архитектура (АП 02), издате од стране Министарствa 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре , који представља тим.  

 

Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4) и из члана 75. ст. 2. ЗЈН, као и услова из члана 26. ЗЈН, 

дефинисане на страни 6 и 7 конкурсне документације,  на захтев наручиоца пре доношења 

одлуке о додели награда, предају накнадно само понуђачи (учесници конкурса) чији 

ће радови одлуком жирија бити награђени/обештећени. 
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ПРАВНА ЛИЦА 

 
1. Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН:  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда;  

  

 2. Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН:  
  1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

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

давања мита, кривично дело преваре; 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 

суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење вишег суда на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде и кривично дело примања мита; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 

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

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). 

* Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих.  

 

 3. Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН:  
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације 

Напомена бр. 1: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Напомена бр. 2: Понуђач - Учесникконкурса  је у обавези да достави доказе о измирењу 

свих доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са 

важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и 

уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 

самоуправама сходно Закону о финансирању локалне смоуправе. 

 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ: 

 
1. Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН:  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 

регистра; 

 

 2. Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН:  
  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 



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

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

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 3. Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН:  
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације 

Напомена бр. 1: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Напомена бр. 2: Понуђач - Учесникконкурса  је у обавези да достави доказе о измирењу 

свих доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са 

важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и 

уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 

самоуправама сходно Закону о финансирању локалне смоуправе. 

 

 

ФИЗИЧКА ЛИЦА: 
 

 1. Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН:  
  Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

 

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 2. Доказ о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН:  
  1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

  2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације 

Напомена бр. 1: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Напомена бр. 2: Понуђач - Учесникконкурса  је у обавези да достави доказе о измирењу 

свих доспелих пореза, доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са 

важећим прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ и 

уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним 

самоуправама сходно Закону о финансирању локалне смоуправе. 

 

  

У Нишу, дана 13.01.2020. године 


