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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације  

 

Потенцијални понуђач је дана 07.04.2020. године, упутио Захтев за   

додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, јавна набавка 

радова- набавка радова на одржавању урбаног мобилијара и дечијих игралишта, 

број  ЈН 12/2020. 

Наручилац  на постављено питање, даје следећи одговор:  

 

Питање бр. 1: На страни бр. 5 од 82 у делу 5.2. Доказивање испуњености 

обавезних услова захтевано је да се достави:  

„Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП-а за законског 

заступника , 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.Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 

да достави доказ за сваког од њих. Захтев за извод из казнене евиденције се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника. За понуђача – правно лице Уверење Основног и Вишег суда на чијем 

је подручју седиште правног лица за кривична дела против привреде, против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре, а за дело организованог криминала Уверење Вишег суда у Београду, 

доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда“ 

Пошто је 16.3.2020.године уведено ванредно стања на територији РС, а јавна 

набавка је објављена 13.3.2020. године и након обраћања горе 

наведениминституцијам за издавање тражених докумената сам добио одговор да 

не раде до даљњег по овој врсти предмета, чиме нисам у могућности да доставим 

тражену документацију. 

Моје питање је ако ми надлежне институције због новонастале ситуације не издају 
тражена документа да ли ме то спречава да учествујем у поступку јавне набавке 
или је довољно да потпишем Изјаву под пуном материјалном и кривичном 

http://www.backapalanka.rs/


одговорношћу да нисам кривично гоњен ни ја као законски заступник ни предузеће, 
а коју ћу у наредном периоду по окончању ванредне ситуације доставити???? 
 

Одговор бр.1 : Наручилац је продужио рок за предају понуда, тако да је рок за 
доставу понуда  15 дана након завршетка ванредног стања. Наручилац је објавио 
Обавештење о продужењу року за подношење  понуда на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници. 
 
 
 

Комисија за ЈН 
 


