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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 
Број:  6783/2   
22.12.2020. године 
П о ж а р е в а ц  
   
 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
                                                                                                             
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 
1.1.11/2020 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 
1.1.1/2020- Набавка челичних цеви,  цевних елемената и материјала, ОРН 44163121- Цеви 
за грејање ОРН 44167300 – Лукови, Т-спојеви и прибор за цеви, доставило је наручиоцу 
писани захтев путем e-mail-а дана 21.12.2020. године у 15,08 И 16,08  часова  којим тражи  
одговор на следеће питање (ради се о истом питању): 
 
ПИТАЊЕ: 
Докази (прилози) под редним бр. 5 Изјава о поштовању обавеза је изјава која се налази у 
вашим обрасцима бр. 13 и само се она попуњава?  
 
Поштована, 
Молим додатну информацију везану за јавну набавку : – Набавка челичних цеви, цевних 
елемената и 
материјала, ОРН 44163121-Цеви за грејање ОРН 44167300 – Лукови, Т-спојеви и прибор за 
цеви, а везано за доказивање обавезних услова за учешће у поступку. 
Ми смо регистровани у регистру понуђача код АПР-а и као такви да да ли смо у обавези да 
достављамо :Извод из казнене евиденције за правно лице и законског заступнкика и 
 Уверења пореске управе или је довољно само решење о регистрацији у регистру понуђача 
АПР-а 
 
ОДГОВОР: 

Не.  

Као прилог бр. 4  се даје Изјава на свом меморандуму. Она треба да гласи као и свака 
изјава да се даје под пуном материјаном и кривичном одговорношћу да је понуђач уписан у 
регистар понуђача (са назнаком интернет странице -адресе на којој се може проверити 
информација о упису,   или да приложите фотокопију извода из Регистра Понуђача. 

4. Изјава о упису у Регистар понуђача или извод из Регистра  
понуђача 

ПРИЛОГ БР. 4 

Прилог 5. се односи на Изјаву која се даје понуде на Обрасцу бр. 15 конкурсне 
документације и односи се на  о поштовање и  обавезу које произлазе 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  

5.  Изјава о поштовању обавеза које произлазе 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 

Изјаву коју дајете као прилог 5, образац 13 је прописан као обавези део конкурсне 
документације и без њеног достављања понуда се проглашава неприхатљивом. 
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Све горе наведено је и у: 

       На страни 9/47 конкурсне документације,у делу: 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО ЗА 
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ 
Где пише: 

„Понуђач који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су 
јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре - Регистар 
понуђача.“ 

 
 Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на 
својој инт 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 


