
                                                      

 
 
 

  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Општинска управа 
Број: 404-55/2020-III-01 
Дана: 06.07.2020 године 
Р а ч а 
 
 
 
 

Понуђач је дана 02.07.2020 године за јавну набавку услуге израде пројектно- 
техничке документације за извођење радова на санацији фасаде ,крова објекта и замену 
столарије  “Карађорђевог дома  у Рачи  31/20 поставио следећа питања: 
  
 У делу IV, "ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ", стоји: 
 
 "Услов: Да је понуђач у периду од 2 године пре објављивања позива за подношење 
понуда на порталу јавних набавки био неликвидан(овај захтев се односи и на све чланове 
заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде) Доказ: Потврда Народне банке 
Србије којом се доказује да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања јавног позива 
био неликвидан." 
 Питање 1: Потврда треба да се односи на 2 или 3 године, с обзиром на то да су оба 
броја наведена, молимо Вас прецизирајте на који сте мислили? 
         Одговор:  2 године 
Наручилац прилаже измењену страну број 16 конкурсне документације 
 Питање 2: Исти одељак, кардовски капацитет, да ли се референце односе на 2017, 2018 
и 2019.годину.? 
          Одговор: Референце се односе на 2017,2018 и 2019 године 
 
 
 
 

Службеник за јавне набавке 
 Јелена Стевановић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

 

 

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;  

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. 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда. 

3.да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. Ст. 1. 
Тач. 4) Закона);  
Доказ за правно  лице: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; 
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре датума отварања понуда. 

4. Да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона):  
ДоказИзјава предвиђена конкурсном документацијом. 

Регистар понуђача:   
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 
испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама.Понуђач је дужан да на свом меморандуму у виду изјаве наведе интернет 
страницу накојој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона и то:  
 
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
Услов: Да  је понуђач у  периду од 2 године  пре објављивања позива за подношење понуда 
на порталу јавних набавки био  неликвидан(овај захтев се односи и на све чланове 
заједничке понуде у случају подношења заједничке понуде) 
Доказ: Потврда Народне банке Србије којом се доказује да је понуђач у периоду  од 2 
године пре објављивања јавног позива био неликвидан 

 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Услов: Да располаже потребним кадровским капацитетом, односно да има у радном 
односу или по неком другом основу ангажована лица у складу са Законом о раду и то : 
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