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 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Град Суботица 
Градска управа 
Број: IV-404-141/2020 
Број ЈН К 14/20 
Дана: 21.04.2020. године 
С у б о т и ц а 
Трг слободе 1       

П И Т А Њ Е И О Д Г О В О Р  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СТОЧНИХ ГРОБЉА НА ПОДРУЧЈУ СУБОТИЦЕ 
 ЈН К 14/20   

Комисија за јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено питање од 14.04.2020. 
године благовремено даје следећи одговор:  

 
Поштовани, 
У јавној набавци која је расписана 08.04.2020.год ОДРЖАВАЊЕ СТОЧНИХ ГРОБЉА НА ПОДРУЧЈУ 
СУБОТИЦЕ ЈН К 14/20  за обавезни услов код конкурисања ставили сте: 
  
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. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
  
У контакту са ПУ Суботица која издаје овај вид уверења за понуђивача који учествује у поменутој јавној 
набавци,добили смо информацију да ПУ Суботица не издаје документата или уверења док траје 
ванредно стање. 
 
Моје питање: 
Да ли ће се уважити конкурсна документација без тог уверења? 
Да ли се уверење може доставити нахнадно када се укине ванредно стање? 
Да ли ће се сматрати непотпуном документацијом ако понуђач прође на јавној набавци? 
 
Одговор на Питање 1, 2 и 3.: 
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На основу члана 77. Став 4. ЗЈН „Наручилац може одредитиу конкурсној документацији да се 
испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. Став 1. Тачка 5) овог закона, доказује 
достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове.“ Сходно томе Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу 
обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 
са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2.у поглављу V ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом.  
Такође у контакту са Управом за јавне набавке и у складу са Обавештењем у вези са спровођењем 
поступака јавних набавки у току ванредног стања од 24.03.2020. године 
(http://www.ujn.gov.rs/vesti/obavestenje-u-vezi-sa-sprovodjenjem-postupaka-javnih-nabavki-u-toku-vanrednog-
stanja/) објављеном на њиховом Порталу где је назначено да је „у обавезно поступање у свему у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а сходно члану 
79. став 2. ЗЈН „Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. Став 4. овог закона, наручилац је пре 
доношенја одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија 
затражи да достави копију захтеваних доказа  о испуњености услова, а може и да затражи на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих 
понуђача.....“ и члан. 79.  став 4. ЗЈН „Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 
краћи од пет дана не достави доказе из ст. 1. и 2. овог члана, наручилац ће његову понуду одбити његову 
понуду као неприхватљиву.“ 
 
Сходно горе наведено наручилац ће, у што краћем року, извршити измену конкурсне документације и 
омогућити понуђачима да за обавезне услове поднесу Изјаву (осим обавезног услова за За партију 4: да 
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке  
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)) али уз напомену да ће понуђачи, чија понуда буде најповољнија, 
морати доставити доказе за обавезне услове из члана 75. Став 1. ЗЈН. 
 
 
 

   
 Комисија за ЈН 


