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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

 Комисија за јавну набавку

    

 Предмет: Додатне информације и појашњења 

       у вези са припремањем понуде
 

 "Дана 17.01.2020. 

појашњењима потенцијалног понуђача
  

 1.“У конкурсној документацији на страни број  25/41,

држави у којој понуђач има седиште не издају докази

то орган који треба да се упише под празном л

2.Такође нас занима ако смо регистровани у листу понуђача да ли то може заменит

изјаву 6.12. на страни 25/41.
 

 У вези са напред наведеним захтевима

јавним набавкама („Сл. гласник Р

складу са тачком 8.14. на страни 
 

 

 1. Изјава 6.12. конкурсне документације подноси се у складу са чланом 79

Закона о јавним набавкама и односи се на понуђаче који имају седи

Републике Србије.Уколико понуђач 

попуњава, већ се попуњавају остале изјаве о испуњености усло

понуђаче.Уколико понуђач има седиште у страној држави

попуњава назив органа који је надлежан за оверу изјаве да се у 

докази из поступака јавних набавки.
 

 2. На страни 8/41 конк

Понуђачи који се налазе у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре и који је јавно дос

морају да доставе доказе из члана 75. ст. 1 тач. 1) до 4) ЗЈН: извод из регистра  Агенције за 

привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП

заступник нису осуђивани за кривична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН

потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или 

потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације

су понуђачи у обавези да доставе изјав

применљиве код њих у предметном поступку јавне набавке

поменути регистар. 
 

 Достављено: 

 - објављено на Порталу јавних набавки и
  интернет презентацији Факултет
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мисија за јавну набавку услуге при резервацији карата и хотела за 2020.

(ЈН 01/2020) 
 

     Ниш, 17.

 
: Додатне информације и појашњења  

у вези са припремањем понуде 

. године примљен је захтев за додатним 

потенцијалног понуђача  следеће садржине: 

конкурсној документацији на страни број  25/41, 6.12. „Изјава пону

има седиште не издају докази“. Да ли можете да нам појасните који је 

то орган који треба да се упише под празном линијом (назив органа). 

Такође нас занима ако смо регистровани у листу понуђача да ли то може заменит

на страни 25/41.“ 

напред наведеним захтевима, а поступајући по члану 63. став 3. Закона о 

гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015

трани 35/41 конкурсне документације, Комисија даје следећи    

О Д Г О В О Р 

конкурсне документације подноси се у складу са чланом 79

акона о јавним набавкама и односи се на понуђаче који имају седиште у другој држави изван 

Уколико понуђач има седиште у Републици Србији поменута изјава се не 

њавају остале изјаве о испуњености услова које

понуђаче.Уколико понуђач има седиште у страној држави, онда по

попуњава назив органа који је надлежан за оверу изјаве да се у конкретној

ка јавних набавки. 

конкурсне документације бр. 05-93/4 наведено је 

Понуђачи који се налазе у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре не 

морају да доставе доказе из члана 75. ст. 1 тач. 1) до 4) ЗЈН: извод из регистра  Агенције за 

привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно његов 

уђивани за кривична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН

потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или 

потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације

обавези да доставе изјаве тражене конкурсном документац

применљиве код њих у предметном поступку јавне набавке, без обзира на то што су уписани у 

објављено на Порталу јавних набавки и 
интернет презентацији Факултета      

             

ЧЛАН КОМИСИЈЕ
 

Проф. др Срђан Голубовић
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за 2020. годину 

.01.2020. године 

 информацијама и 

јава понуђача када се у 

Да ли можете да нам појасните који је 

Такође нас занима ако смо регистровани у листу понуђача да ли то може заменити 

поступајући по члану 63. став 3. Закона о 

, 14/2015 и 68/2015), а у 

, Комисија даје следећи     

конкурсне документације подноси се у складу са чланом 79. став 9. 

ште у другој држави изван 

има седиште у Републици Србији поменута изјава се не 

ва које важе за домаће 

онда под празном линијом 

конкретној земљи не издају  

наведено је да: 

Понуђачи који се налазе у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

тупан на интернет страници Агенције за привредне регистре не 

морају да доставе доказе из члана 75. ст. 1 тач. 1) до 4) ЗЈН: извод из регистра  Агенције за 

а, да понуђач односно његов 

уђивани за кривична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН-а и 

потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или 

потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. Наведено значи да 

тражене конкурсном документацијом које су 

без обзира на то што су уписани у 

     

ЧЛАН КОМИСИЈЕ 

Срђан Голубовић 


