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Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Нови Сад 

признавање квaлификацијe – радови бр. 32/13-С 

 

Број:5.2-1138         

Дана:16.01.2014.      
                 

         

Предмет: додатна појашњења у I фази квалификационог поступка јавне набавке велике 

вредности за извођење радова у области водопривреде и то грађења, реконструкције, 

адаптације  и санације  мреже и објеката водовода и канализације, број 32/13-С, за коју је 

позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 22.11.2013 године  

 

Наручилац је дана 15.01.2014. године у 08,19 часова добио захтев за додатним 

појашњењима конкурсне документације путем електронске поште од потенцијалног 

понуђача. Наручилац је истог дана у 08,51  потврдио пријем захтева електронским путем. 

Овим путем Наручилац даје одговор на постављено питање у законом предвиђеном року.  

 

Питање гласи: 

 

1. Пошто конкурсну документацију за ову јавну набавку нисте мењали, да ли потврде које 

су потребне за доказе о испуњености обавезних услова од тачке 2-4 које смо припремили 

за доставу за први рок за предају понуда 23.12.2013. важе или треба да се водимо новим 

датумом отварања 27.01.2014. па нам самим тим требају потврде са новијим датумом? 

 

Одговор: 

 

1. Треба да се водите новим датумом отврања пријава па је самим тим потребно да доказе 

о испуњености обавезних услова за учествовање из члана 75. Закона о јавним набавкама 

прилагодите новом року отварања пријава. Ради се о следећим доказима: 

 

,,  

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 и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из казнене 

евиденције, односно уверење 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; 

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

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица; 

 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-

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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 уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског/е заступника/е – 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. 

Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене 

евиденције. 

 (докази не старији од два месеца пре отварања пријава)  

 

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења Пореске 

управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања пријава).,, 

 

 

 

 

 

С поштовањем 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             

                   Комисија за јавне набавке 

 

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

