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 Предмет: Одговори на питање потенијалоног понуђача упућеног путем електронске 

поште (маila) дана 18.09.2013. године за јавну набавку велике вредности услуга- пружање 

услуга у области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, 

реконструкцију, адаптацију и санацију  мреже и објеката водовода и канализације у првој 

фази квалификационог поступку број 17/13-С 

 

 Поштовани, 

 

Дана 18.09.2013. године у 11,40 часова упутили сте нам путем електронске поште питање 

везана за јавну набавку велике вредности услуга- пружање услуга у области водопривреде и 

то услуга израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију  

мреже и објеката водовода и канализације у првој фази квалификационог поступку број 17/13-С. 

Истог дана Наручилац је потврдио пријем Вашег питања електронским путем у 11,44 

часова. 

 

Питање гласи: 

,, 

Обраћамо Вам се са молбом за објашњење ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ ГРУПЕ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ 

 

Сваки понуђач из групе подносилаца пријаве  која подноси заједничку пријаву, мора да 
испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем 
доказа наведеним у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се 
доказује испуњеност тих услова.  

  

Један од услова је: 

- 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; 

1.   извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица; 

2.   извод  из  казнене  евиденције  Посебног  одељења  (за  организовани  

криминал) Вишег суда у Београду; 
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3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења, али и према месту 

пребивалишта. 

Питање: 

1. Молим Вас да нам појасните да ли за законског заступника треба доставити уверење 

надлежног суда 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, или је довољно доставити уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског заступника.?,, 

 

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

124/2012), достављамо Вам у законском року  одговор на постављено питање: 

 

За законског/е  заступника/е потребно је доставити: 

 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења, али и према месту пребивалишта. 

Ако је више законских заступника за сваког сe доставља уверење из казнене евиденције 

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

 

Оваква одредба одређена у делу конкурсне документације УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈА  ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у  тачки 2. подтачка 3.  страна 10/27. 
 

 

 

 

   

 С поштовањем   ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

                                   Комисија за јавне набавке  
  

     

           

 


