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ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези Конкурса за избор
лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности и
квалитета хране и хране за животиње, број 401-00-1724/2019-11
У вези Конкурса за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у
области безбедности и квалитета хране и хране за животиње, број 401-001724/2019-11, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 80/19 од
08.11.2019. године, дана 14.11.2019. године електронском поштом стигло је
неколико дописа потенцијалних подносиоца пријаве са постављеним питањима
следећег садржаја:
Молим Вас да ми појасните услове конкурса, а у вези лабораторијских
испитивања хране и хране за животиње.
Наиме интересује ме тачка 6. (6.1, 6.2 и 6.3).
6.1."Уверење Основног суда" да ли се ту мисли на Привредни суд с
обзиром да је у питању правно лице?
6.2. Где се подноси захтев за ову тачку?
Прошлогодишњи конкурс је тражио Потврде Привредног и Прекршајног
суда да није изречена мера забаране обављања делатности и Потврду Привредног
суда да није покренут поступак стечаја и ликвидације. У овом конкурсу тога нема
па ми нису баш јасни наведени овогодишњи услови.
У вези са тим, а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје
следећи одговор:
Чланом 32. став 5. Закона о одговорности правних лица за кривична дела
(„Службени гласник РС“, бр. 97/2008) прописано је да казнену евиденцију води
првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица.
За кривчна дела као члан организоване криминалне групе, кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре, надлежни провостепени суд према
Закону о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010,
31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - др.
закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 - одлука УС, 87/2018 и 88/2018 одлука УС), може бити како основни суд, тако и виши суд. За уверење (извод) из
казнене евиденције за наведена кривична дела, осим за кривична дела
организованог криминала, правно лице се може обратити надлежном основном
суду. За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности
државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције

("Сл. гласник РС", бр. 94/2016), за која је надлежно Посебно одељење за
организовани криминал Вишег суда у Београду, захтев се подноси Вишем суду у
Београду.
Информације о издавању овог уверења могу се пронаћи на интернет
презентацији Вишег суда у Београду: https://www.bg.vi.sud.rs/tekst/149/obavestenjeza-uverenje-iz-nadleznosti-posebnog-odeljenja-za-organizovani-kriminal-i-odeljenje-zaratne-zlocine-viseg-suda-u-beogradu.php
Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези
са припремањем пријаве представљају саставни део конкурсне
документације.
С поштовањем,
КОМИСИЈА

