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На основу члана 63.став 3.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 

„,број 124/12),Комисија за јавне набавке Наручиоца даје: 

 

 

  ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У поступку јавне набавке добара  набавка грађевинског материјала ЈН 404-

21,Наручилац је дана 17.06.2014.године ,путем  електронске поште ,примио од 

стране потенцијалног понуђача  захтев за појашњење конкурсне документације за 

Партију I-Набавка грађевинског материјала са следећим питањем: 

 

1.Питање:Обраћам Вам се поводом тендера за грађевински материјал у вези доказа 

за правна лица на страни 7 Извод из казнене евиденције , односно уверење 

надлежног суда и МУП да оно и његов законски заступник није осуђивано.. Ја сам 

се обратио суду за прекршаје у Шапцу и привредном суду у Ваљеву и добио допис 

да они нису надлежни да дају такве потврде. Ја Вас молим да ми дате инструкције 

коме да се обратим. 

 

 

2.Одговор:У конкурсној документацији је наведено да  за доказе из члана 75.ст. 1. 

тач. 2) Закона достављају се следећи докази: Доказ за правна лица: Извод 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 ( ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре 

отварања понуда). 

Из напред наведеног докази у вези са вашим питањем  могу се  добити: 

- Доказ за правна лица: 1)Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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; 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.   

 

       Комисија за јавне набавке 

 

       _______________________ 

        


