
                            Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
                  Сектор за материјално-финансијске послове 
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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
број 124/12), Комисија за јавну набавку сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 
- Израда техничке докуметације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 

у Београду - 
редни број 19/2013 

 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 13. 
новембра 2013. године у 15:33 часова: 
 
 
1. Питање заинтересованог лица: 
Стране 15 и 16 од 66 
4.1 Обавезни услови из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 
Подтачка 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе,.... 
Докази: 
Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није 
осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно 
доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд 
на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у Београду да није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. 
 
Да ли то значи да и законски заступник (као физичко лице) треба да прибави и 
уверење из Првог основног суда или је довољно уверење издато од МУП-а – 
надлежне полицијске управе? 
 
1. Одговор Комисије: 



За обавезни услов за који сте поставили питање, а који је у конкурсној 
документацији дефинисан на страни 15 под подтачком 2), на истој страни је 
наведено на који начин се доказује за законског заступника, предузетника и 
физичко лице, а на који начин за правно лице:  
Докази:  
Законски заступник, предузетник, физичко лице: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је 
пребивалиште лица или место рођења лица, да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Правно лице: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је 
уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште 
правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у 
Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе. 
 
Дакле, уколико понуду подноси правно лице, доказ је потребно доставити и за 
правно лице и за законског заступника, односно за све законске заступнике 
уколико их има више, а према начину доказивања наведеном у конкурсној 
документацији. 
 

   Комисија за јавну набавку 
 Милан Лазаревић, дипл.инж.ел., члан 

Светлана Марковић, архитекта, заменик члана 
Деана Власак, дипл.инж.арх., члан 

Зорица Шерeмет Довијанић, дипл.инж.арх., заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Јелена Кулић, слижбеник за јавне набавке, дипл. правник, заменик члана 
 

 
доставити:  
- заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 
 
 


