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Број: 5.2.-26656                                                            

Дана: 24.10.2016.                                                              

                                                                                     

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама  у 

вези са I фазом квалификационог поступка - извођење радова у области водопривреде 

и то радови грађења, реконструкције, адаптације и санације мреже и објеката 

водовода и канализације на подручју Града Новог Сада, ЈН број 32/13-С за коју је 

Позив за подношење пријава објављен на Порталу јавних набавки дана 22.11.2013. 

године, а Одлука о признавању квалификације донета дана 04.04.2014. године као и 

Одлука о признавању квалификација и ажурирању листе кандидата која је донета 

24.11.2014.године. 

 

Дана 21.10.2016. у 13,05 часова потенцијални подносилац пријаве је упутио путем 

електронске поште питања везану за предметну јавну набавку. Наручилац је дана 

21.10.2016. у 13,24 часова електронским путем потврдио пријем молбе – појашњења. 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Имамо питање у вези са вашим позивом за подношење понуда за јавну набавку 32/13-С, 

тачније квалификационим поступком и конкурсном документацијом с тим у вези. 

 

Наиме, у конкурсној документацији, на страни 10, под ставком 3, захтева се да у оквиру 

обавезних услова за учешће у предметном поступку, подносилац докаже следеће: 

 

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење пријава 

 

Као доказ, од подносиоца се захтева да достави потврде привредног и прекршајног 

суда или потврде Агенције за привредне регистре да му као привредном друштву 

није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања позива за подношење пријава (доказ издат након објављивања позива 

за подношење пријава). 

 

Сходно Закону о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник 68/15), 

понуђачи виши нису у обавези да достављају наведену врсту доказа. 

 

Молимо Вас да потврдите да ли је ова врста уверења обавезна како бисмо благовремено 

обезбедили тражени доказ. 

 

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 

124/2012), Наручилац у законском року доставља одговор подносиоцу пријаве писменим 

путем, а исти ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 
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ОДГОВОР  бр. 1: 

 

Потврде привредног и прекршајног суда или потврде Агенције за привредне регистре да 

му као привредном друштву није изречена мера забране обављања делатности која је на 

снази у време објављивања позива за подношење пријава (доказ издат након 

објављивања позива за подношење пријава) је обавезна јер је I фаза квалификационог 

поступка започета по Закону о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012) и сходно 

томе, поступак се спроводи искључиво по Закону о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 

бр. 124/2012). 

 

С поштовањем, 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 32/13-С       

 

Доставити: 

- Наслову 

- Служби „Јавних набавки“ 

- Архиви                            

                                                                                          


