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На основу чл. 54. став 11. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за отворени поступак јавне набавке у циљу закључења 

оквирног споразума за набавку ваучера за новорођену децу на територији 

Града Ниша, број 404-2/11Д/2019-28, одговара на питањe заинтересованог 

лица у циљу појашњења конкурсне документације: 

 

Питање број 1 oд 27.03.2019. године: 

 

„Registrovani smo  u registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre o čemu 

posedujemo Rešenje od 21.02.2019.god, pa da li treba da prikupljamo sledeće dokaze : 
1-Izvod iz Registra Agencije za privredne registre. 

2-Uverenje Osnovnog Suda  

3-Uverenje Višeg suda  

4-Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organ.kriminal Višeg suda 

u Beogradu. 

5-Uverenje nadležne policijske uprave MUP-a 

6-Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da su izmireni porezi 

i doprinosi 

7-Uverenje lokalne samouprave 

Ovo je pitanje  da bi bili u potpunosti sigurni jer se  po registrovanju u registar 

ponuača sada javljamo i učestvujemo  prvi put u podnošenju ponude.(naše 

tumačenje  st.11/47 je da ne treba pribavljati ova Uverenja), ALI IPAK ŽELIMO 

VAŠ ODGOVOR-kako ne bi smo načinili propust i grešku.“ 

 

Одговор на питање број 1: 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имају сви 

понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне 

набавке сходно чл. 75. Став 1. Тачка од 1) до 4) Закона, и то: 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2. да он и његов законски заступник 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; 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији. 
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На основу члана 77. Закона, као доказ испуњености услова из 

претходног става, понуђач доставља следеће доказе: 

1. извод из регистра надлежног органа.  

Доказ за:  

- правна  лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда; 

- предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра. 

2. потврда надлежног суда, односно надлежне полицијске управе. 

Доказ за: 
Правна  лица: 

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). 

Предузетници и физичка лица: 
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). 

3. потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно 

социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 
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Доказ:  

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.   

 

На основу члана 78. Закона, организација надлежна за регистрацију 

привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и 

правних лица и исти је јавно доступан на интернет страници.  

Свако лице које се налази у Регистру понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, није у обавези да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона на начин одређеним у 

члану 77. Закона. 

 

 

 

У Нишу, 29.03.2019. године 


