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ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број: 1/13 
Датум: 18.09.2013. године 
 
 
 
ПРЕДМЕТ:  Појашњење Конкурсне документације ЈН ОП 10/2013 бр.2 
            

Поводом Вашег писмено, електронским путем постављеног  питања, од 17.09.2013. 

године за појашњење Конкурсне документације број 1/7 од 30.08.2013. године – јавна набавка 

добара – намирница, отворени поступак, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012), достављамо следеће одговоре:  

Питање бр.1 

 „Код посебно дефинисаних захтева при испоруци намирница, код група намирница 

свеже месо, свеже пилеће месо тражите документацију:  

-        Потврда да је извршена дезинфекција возила, којим се испоручује роба. 
-        АТЕСТ произвођача – Изјава којом произвођач гарантује да је конкретна предметна  
          испорука безбедна за испоруку. 
-        Отпремница у три примерка. 
 

Да ли Атест произвођача – Изјава којом произвођач гарантује да је конкретна предметна 

испорука безбедана за испоруку се доставља само од стране произвођача, добављача или смо 

и ми као крајњи испоручиоци робе дужни да доставимо тражени Атест – Изјаву ? 

У захтевима за квалитет код група намирница свеже месо, свеже пилеће месо, млеко и млечних 

производа, хлеб, брашно и прерађевине од житарица, остале намирнице широке потрошње да 

ли тражене потврде о дезинфекцији возила којим се испоручује роба се прилажу издате од 

стране произвођача или нас као испоручиоца ?“  

Одговор: 

Атест произвођача – Изјава којом произвођач гарантује да је конкретна предметна 

испорука безбедна за испоруку узима се од ПРОИЗВОЂАЧА  и доставља Наручиоцу. 

Потврда о дезинфекцији возила доставља се за возило које НАРУЧИОЦУ допрема 

наведене намирнице. 

 

Питање бр.2 

 „Услови за учешће у ЈН - пословни капацитет да у претходне три године (2010., 2011. и 

2012. год.) има референце које се односе на испоруку добара који су предмет јавне набавке у 

минималном укупном износу од 200.000.000,00 дин без ПДВ-а. 

Да ли потврде за референце могу да се достављају од свих наших купаца или само од установа 

типа сличних Гернотолошком центру “Нови Сад”?  
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Питање везано за измену и допуну конкурсне документације бр. 1, да ли се користе достављани 

обрзаци  а измене и допуне конкурсне документације се констатују и примењују, или ће бити 

посебно објављена коригована потврда ?“ 

Одговор: 

Потврде за референце се достављају од свих купаца.  

Достављени Образац бр.9 – Потврда за референце се користи, а измене и допуне 

Конкурсне документације бр.1 од 03.09.2013. године се констатују и примењују. Неће бити 

посебно објављена коригована потврда. 

 

Питање бр.3 

„Код доказа  о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – 

тачка 2, потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а – орган надлежан за 

издавање за правна лица –“Извод из казнене евиденције основног, првостепеног суда на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани 

криминал) Вишег суда у Београду. 

Да ли се извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 

суда у Београду односи на и на “Универеxпорт” Нови Сад ?“ 

Одговор: 
 
За обавезан услов, тачка 2 потребно је доставити за: 

 
правно лице : 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 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, (и с тим у вези је објављено обавештење на интернет страници Вишег суда 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/arti-cles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html;) којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;  

законског заступника –  

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. 

 
Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се у писаном 

облику доставља заинтересованом лицу, и истовремено се информација објављује на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

                                                                                                          ЧЛАН КОМИСИЈЕ:  
                                                                                                   Гроздана Пешут, дипл.правник                                                                                             

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/arti-cles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html

