Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Број: 404-02-17/2014-12/6
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Немањина бр.22-26
Београд

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
- Усмено и писмено превођење, редактура и лектура прописа и других докумената
на српски језик и са српског језика редни број 8/2014
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 3.
март 2014. године у 14:26 часова:
1. Питање заинтересованог лица:
У вези обавезних услова које мора да испуни предузетник, учесник у јавној
набавци 8/2014, да ли предузетник мора да вади Уверење првостепених судова и
Вишег за организ. криминал, као што је то предвиђено за законског заступника?
1. Одговор Комисије:
У конкурсној документацији, у делу 4, под тачком 4.1), подтачка 2), је предвиђено
да за испуњење услова из члана 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама,
законски заступник, предузетник и физичко лице достављају: «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».
2. Питање заинтересованог лица:
Да ли физичко лице мора да потписује Изјаву о поштовању прописа о заштити на
раду?
2. Одговор Комисије:
Да. Ради се о обавезном услову, прописаном чланом 75. став 2. Закона о јавним
набавкама, који у складу са чланом 23. став 1. тачка 5) Правилника о обавезним

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова («Сл. Гласник РС», бр. 29/13 и 104/13), физичка
лица доказују достављањем изјаве о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Изјава је предвиђена у делу 6. конкурсне докуемнтације, образац 6.5.
3. Питање заинтересованог лица:
У случају да мора, да ли мора да оверава ту изјаву?
3. Одговор Комисије:
Не. Изјаву је потребно потписати и оверити својим печатом ако га физичко лице
поседује.

Комисија за јавну набавку
Јелена Лазаревић, дипл.правник, члан
Тања Милановић, дипл.правник, заменик члана
Драгана Дујин, дипл.правник, члан
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доставити:
заинтересованом лицу које је тражило додатне информације и
појашњења
објавити на:
Порталу јавних набавки
интернет страници наручиоца

