
 

 

           

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија                         

Датум 13.11.2019. године 

 

 

Одговор на питања у вези са јавном набавком Услуга организовања активности 

међугенерацијске сарадње и солидарности - подељено по партијама ЈН 98/2019 

 

 

Питање 1: Да ли то што је Понуђач уписан у Регистар понуђача значи да не морамо да достављамо 

следећу документацију: 

Доказ за правно лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 

суда; 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда (основног суда или вишег 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. 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 

потврда надлежног органа да се налази у поступку приватизације, Обзиром да извод из Регистра понуђача 

замењује горенаведену документацију. 

Одговор 1:  Одредбом члана 78. ЗЈН предвиђено је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да 

да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. У складу са чланом 79. ЗЈН 

довољно је да понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

         Комисија за јавне набавке                                                         
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