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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у поступку јавне набавке мале вредности – 

САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  – ЈНМВ 006/2014 

 

 

 

Заинтересовано лице се обратило са захтевом за појашњењем начина испуњења додатних 

услова у ЈНМВ 006/2014 – Санитетски потрошни материјал 

 

Питање потенцијалног понуђача гласи : 

 

Да ли се доставља потврда АПР-а да није покренут поступак стечаја или ликвидације или се овај 

услов доказује потписивањем Изјаве 

 

Одговор: 

 

На  12 страни конкурсне документације – пречишћен текст, у поглављу 4.б) наведено је  да 

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку јавне набавке из поглавља 3.б) понуђач 

доказује достављањем следећег доказа: 

 

1) потврде надлежног привредног суда или АПР-а да над њим није покренут 

поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак; 

 

Доказ из из става 1 тачка 1) поглавља 4.б) не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 
 

 

На 12 страни конкурсне документације – пречишћени текст, у  поглављу 4.в) наведено је  да 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, који се 

доказује  достављањем  неоверене копије дозволе надлежног органа. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

У Изави понуђача о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона о јавним набавкама у поступку 

јавне набавке мале вредности, која се налази на страни 14 конкурсне документације – 

пречишћен текст,  у тачки 6) предвиђено је да наведеном Изјавом понуђач може доказивати 

да над Понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак; 

 



Дакле, за испуњење додатног услова да над Понуђачем није покренут поступак стечаја 

или ликвидације, односно претходни стечајни поступак довољно је да Понуђач потпише 

Изаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона о јавним набавкама у поступку 

јавне набавке мале вредности, која се налази на страни 14 конкурсне документације – 

пречишћен текст, с тим да понуђач може, уколико то жели, тражени додатни услов 

испунити и потврдом АПР-а.  

 

 

 

 

 

                                                                                        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


