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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке услуга – сервисирање лифтова и покретних степеница, 

шифра: ЈНМВ-14/2019 

 

Наручилац је дана 6.11.2019. године од заинтересованог лица, путем електронске 

поште, примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне 

документације за јавну набавку услуга – сервисирање лифтова и покретних степеница, 

шифра: ЈНМВ-14/2019, у коме заинтересовано лице наводи да је прошле недеље поднело 

захтев за издавање потврде да над понуђачем није покренут поступак стечаја или 

ликвидације, односно претходни стечајни поступак АПР-у, али да потврда још увек није 

издата, те је поставило питање да ли ће Наручилац прихватити да понуђач уз понуду достави 

потврду да је захтев поднет, а да након отварања понуда, када потврда буде издата, достави 

захтевану потврду. 

Комисија је увидом у интернет сајт Агенције за привредне регистре утврдила да рок 

за добијање потврда износи 2 радна дана од дана пријема захтева. Комисија сматра да 

понуђачи не могу трпети штету у поступцима јавних набавки уколико им државни орган није 

издао документ у прописаном року. Имајући у виду наведено, Комисија ће уместо тражене 

потврде прихватити потврду о пријему захтева за издавање одговарајуће потврде, уколико је 

захтев за издавање потврде поднет најкасније дана 4.11.2019. године, а Агенција за 

привредне регистре још увек није издала потврду. Дакле, понуде које не буду садржале 

потврду Агенције за привредне регистре да над понуђачем није покренут поступак стечаја 

или ликвидације, односно претходни стечајни поступак неће бити одбијене, уколико буду 

садржале потврду о пријему захтева за издавање  тражене потврде, из које се може видети да 

је захтев поднет најкасније на дан 4.11.2019. године. Уколико понуђач ни после отварања 

понуда, у року који му одреди Наручилац, не достави потврду Агенције за привредне 

регистре да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, понуда ће бити 

одбијена. 

С обзиром да се из захтева за додатним информацијама види да је заинтересовано 

лице предузетник, дакле, да није правно лице, Комисија посебно указује да предузетник није 

дужан да достави предметну потврду из Агенције за привредне регистре јер по важећим 

прописима Републике Србије над предузетником не може да се покрене ни стечајни 

поступак, ни претходни стечајни поступак, нити поступак ликвидације.  

Ово се појашњење се, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца.  
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