




 
IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН 

пречишћен текст у складу са изменама и допунама Конкурсне документације 
 

(заокружи)                                    
а) понуђач 
б) члан групе понуђача 
 
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача / члана групе понуђача) 
 
Напомена 1: Обавезне услове за учешће у поступку који су дати од тачке 1 до 5 су дужни да 
испуне понуђачи за свих пет партија. 
Напомена 2: Додатне услове за учешће у поступку који су дати у конкурсној  
документацији подељени су према додатном услову са напоменом на коју се партију 
односе. 
 

Р.бр. Услови и Докази о испуњености услова 

1 

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној 
фотокопији;  

2 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или 
давање мита, кривично дело преваре; 
Доказ: правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда и надлежне полицијске управе МУП-а, да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примање или давање мита, кривично 
дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); 
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од 
два месеца пре отварања понуда);  

3 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике 
Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне 
самоуправе - града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода (које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда);  

4 
Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом 
Није предвиђена   



5 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе 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 (члан 75 ст. 2 Закона) 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 75 став 2 ЗЈН - Образац XII 

 
6 

Додатни услов: 
Неопходан финансијски капацитет  –  
а) да понуђач у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. година) није 
пословао са губитком; 
б) да понуђач у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен 
позив за  подношење понуда није био у блокади 
Доказ:  
Правна лица: 1) Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац 
БОН-ЈН), за обрачунску 2015. и 2016. годину; 2) Биланс стања и Биланс успеха, за 
обрачунску 2017. годину; 3) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје 
Народна банка Србије, која треба да обухвати захтевани период. 

 
Предузетници: ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по 
систему простог/двојног књиговодства: 1) Биланс успеха и Порески биланс и 

Пореска пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 
самосталних делатности; издати од стране надлежног пореског органа на чијој 
територији је регистровано обављање делатности; 2) Потврда о броју дана 
неликвидности коју издаје Народна банке Србије, која треба да обухвати 
захтевани период 
 
Напомена: Додатни услов у погледу финансијског капацитета истоветан је за 
свих пет партија 
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Додатни услов: 
Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
 
Партија бр. 1 
а) Референтна листа испоручених добара, а који одговарају предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи 
период који није дужи од 3 (три) године и то 2015, 2016, и 2017. годину у 
минималном износу од укупно 8.000.000,00 динара.  
 
Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) са приложеним фотокопијама 
закључених уговора (не старије од три године односно за период 2015, 2016, 2017. 
године) 
Фотокопије закључених уговора који говоре о испоруци добара морају бити 
потписани и печатирани од стране Понуђача. У случају да Наручилац то захтева 
Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал сваког од приложених уговора 
и који говоре о извршењу уговора;  
Доказ 2: Потврда референтног наручиоца (Образац XIV) 
б) важећи сертификат система менаџмента квалитетом који је усаглашен са 
захтевима стандарда: 
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом), 

Доказ: сертификат за менаџмент квалитетом ISO 9001– фотокопија сертификата. 
 
Партија бр. 2 



а) Референтна листа испоручених добара, а који одговара предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи 
период који није дужи од 3 (три) године и то 2015, 2016, и 2017. годину у 
минималном износу од укупно 5.000.000,00 динара.  

Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) са приложеним фотокопијама 
закључених уговора (не старије од три године односно за период 2015, 2016, 2017. 
године) 
Фотокопије закључених уговора који говоре о испоруци добара морају бити 
потписани и печатирани од стране Понуђача. У случају да Наручилац то захтева 
Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал сваког од приложених уговора 
и који говоре о извршењу уговора;  
Доказ 2: Потврда референтног наручиоца (Образац XIV) 
б) важећи сертификат система менаџмента квалитетом који је усаглашен са 
захтевима стандарда: 
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом), 

Доказ: сертификат за менаџмент квалитетом ISO 9001– фотокопија сертификата. 
 
Партија бр. 3 
а) Референтна листа испоручених добара, а који одговара предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи 
период који није дужи од 3 (три) године и то 2015, 2016, и 2017. годину у 
минималном износу од укупно 10.000.000,00 динара.  

Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) са приложеним фотокопијама 
закључених уговора (не старије од три године односно за период 2015, 2016, 2017. 
године) 
Фотокопије закључених уговора који говоре о испоруци добара морају бити 
потписани и печатирани од стране Понуђача. У случају да Наручилац то захтева 
Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал сваког од приложених уговора 
и који говоре о извршењу уговора;  
Доказ 2: Потврда референтног наручиоца (Образац XIV) 
б) важећи сертификат система менаџмента квалитетом који је усаглашен са 
захтевима стандарда: 
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом), 

Доказ: сертификат за менаџмент квалитетом ISO 9001– фотокопија сертификата. 
 
Партија бр. 4 
а) Референтна листа испоручених добара, а који одговара предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи 
период који није дужи од 3 (три) године и то 2015, 2016, и 2017. годину у 
минималном износу од укупно 10.000.000,00 динара.  

Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) са приложеним фотокопијама 
закључених уговора (не старије од три године односно за период 2015, 2016, 2017. 
године) 
Фотокопије закључених уговора који говоре о испоруци добара морају бити 
потписани и печатирани од стране Понуђача. У случају да Наручилац то захтева 
Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал сваког од приложених уговора 
и који говоре о извршењу уговора;  
Доказ 2: Потврда референтног наручиоца (Образац XIV) 
б) важећи сертификат система менаџмента квалитетом који је усаглашен са 
захтевима стандарда: 
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом), 

Доказ: сертификат за менаџмент квалитетом ISO 9001– фотокопија сертификата. 



 
Партија бр. 5 
а) Референтна листа испоручених добара, а који одговара предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи 
период који није дужи од 3 (три) године и то 2015, 2016, и 2017. годину у 
минималном износу од укупно 10.000.000,00 динара.  

Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) са приложеним фотокопијама 
закључених уговора (не старије од три године односно за период 2015, 2016, 2017. 
године) 
Фотокопије закључених уговора који говоре о испоруци добара морају бити 
потписани и печатирани од стране Понуђача. У случају да Наручилац то захтева 
Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал сваког од приложених уговора 
и који говоре о извршењу уговора;  
Доказ 2: Потврда референтног наручиоца (Образац XIV) 
б) важећи сертификат система менаџмента квалитетом који је усаглашен са 
захтевима стандарда: 
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом), 

Доказ: сертификат за менаџмент квалитетом ISO 9001– фотокопија сертификата. 
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Додатни услов: 
Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно једним 
возилом неопходним за доставу добара из предметне набавке 
Доказ : фотокопија доказа о основу располагања доставним возилом (саобраћајна 
дозвола, уговор, и др) 
Напомена: Додатни услов у погледу техничког капацитета истоветан је за свих 
пет партија 

 
9 

Додатни услов: 
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно најмање 3 
(три) стално запослена лица која су у радном односу код понуђача или у друтом 
облику радног ангажовања (уговор о делу, уговор о обављању привремених и 
повремених послова) који су одговорни за реализацију предметне јавне набавке; 
Доказ: фотокопије МА образца Фонда ПИО за запослене (за сваког радника 
појединачно) из кога се види да је радник пријављен на пензијско и инвалидско 
осигурање са фотокопијама уговора о раду, или уговор о делу, уговор о обављању 
привремених и повремених послова и др; 
Напомена: Додатни услов у погледу кадровског капацитета истоветан је за свих 
пет партија 
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Додатни услов 
Да понуђач приликом подношења понуде достави Потврде о обиласку објекта 
(Образаc XVI)  и  увиду у документацију (Образац XVII) потписане и печатиране 
од стране Наручиоца. 
Доказ: Потврде о обиласку објекта (Образац XVI)  и увиду у документацију 
(Образац XVII) потписане и печатиране од стране Наручиоца. 
  Напомена: Додатни услов у погледу достављања наведених потврда је истоветан 
је за свих пет партија 

 
Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, Понуђач је дужан да за подизвођача/е 
достави доказ о испуњености услова из члана 75 ст. 1 тач. 1) до 4). Додатне услове из члана 
76. Понуђач је дужан да испуни самостално у складу са чланом 80 ст. 5 
  



Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености услова из члана 75 ст. 1 
тач 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача, у складу са чланом 80 ст. 5 
Закона. 
 
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% од укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75 ст. 1 тач. 5) понуђач може 
доказати и испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 
набавке, у складу са чланом 80 ст. 6 Закона. 
 
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове из 
члана 76. испуњавају заједно, у складу са чланом 81. ст. 2.  
Услов из члана 75. став 1 тач. 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, у складу са 
чланом 81. став 3) Закона.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који, сходно члану 81 ст. 4, 
садржи: 
   -            податке о члану групе који ће бити носилац посла односно који ће поднети   

     понуду и 
   -            опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
 
 
 
                                       (М.П.)     __________________________ 
                                                                                                Потпис овлашћеног лица 
 

 
 
 

 



 
V - УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

У СМИСЛУ ЧЛАНОВА 75, 76 И 77 ЗЈН 
пречишћен текст у складу са изменама и допунама Конкурсне документације 

 
 
Обавезни услови за све партије за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 
75 став 1 Закона о јавним набавкама и додатни услови одређени чланом 76 став 2 Закона 
 
Право учешћа имају сви заинтересовани  понуђачи  који  испуњавају обавезне услове 
према члану 75 став 1  Закона о јавним набавкама, односно: 
  
 1. Да је понуђач регистрован  код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар;  
            2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање 
мита, кривично дело преваре; 
 3. Да је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији; 
 4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом; 
             5. да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе 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 (члан 75 ст. 2 Закона) 
 
Додатни услови:  
 

6. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 
 

 Неопходан финансијски капацитет: 
а) да понуђач у претходне три обрачунске године (2015., 2016. и 2017. година) није 
пословао са губитком; 
б) да понуђач у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за  
подношење понуда није био у блокади 
 
Напомена: Услов у погледу финансијског капацитета је истоветан за све партије 
 
              7. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
 
Партија бр. 1 
а) Референтна листа испоручених добара, а који одговарају предмету јавне набавке. 
Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи период који није 
дужи од 3 (три) године и то 2015, 2016, и 2017. годину у минималном износу од укупно 
8.000.000,00 динара  
б) важећи сертификат система менаџмента квалитетом који је усаглашен са захтевима 
стандарда: 
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом) 

 



Партија бр. 2 
а) Референтна листа испоручених добара, а који одговарају предмету јавне набавке. 
Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи период који није 
дужи од 3 (три) године и то 2015, 2016, и 2017. годину у минималном износу од укупно 
5.000.000,00 динара  
б) важећи сертификат система менаџмента квалитетом који је усаглашен са захтевима 
стандарда: 
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом) 

 
Партија бр. 3 
а) Референтна листа испоручених добара, а који одговарају предмету јавне набавке. 
Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи период који није 
дужи од 3 (три) године и то 2015, 2016, и 2017. годину у минималном износу од укупно 
10.000.000,00 динара  
б) важећи сертификат система менаџмента квалитетом који је усаглашен са захтевима 
стандарда: 
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом) 

 
Партија бр. 4 
а) Референтна листа испоручених добара, а који одговарају предмету јавне набавке. 
Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи период који није 
дужи од 3 (три) године и то 2015, 2016, и 2017. годину у минималном износу од укупно 
10.000.000,00 динара  
б) важећи сертификат система менаџмента квалитетом који је усаглашен са захтевима 
стандарда: 
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом) 

 
Партија бр. 5 
а) Референтна листа испоручених добара, а који одговарају предмету јавне набавке. 
Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи период који није 
дужи од 3 (три) године и то 2015, 2016, и 2017. годину у минималном износу од укупно 
10.000.000,00 динара  
б) важећи сертификат система менаџмента квалитетом који је усаглашен са захтевима 
стандарда: 
ISO 9001 (системи менаџмента квалитетом) 

 
8. Да располаже довољним техничким капацитетом 

 
И то једним возилом неопходним за доставу добара из предметне набавке 
 
Напомена: Услов у погледу техничког капацитета је истоветан за све партије 
  
              9.Довољан кадровски капацитет: 
- најмање три стално запослена радника, који су одговорни за реализацију предметне 
јавне набавке 
 
Напомена: Услов у погледу кадровског капацитета је истоветан за све партије 
 
               10. Додатни услов 



Да понуђач приликом подношења понуде достави потврду о обиласку објекта (Образац 

XVI)  и потрду о увиду у документацију (Образац XVII) потписане и печатиране од 
стране Наручиоца. 
 
  Напомена: Додатни услов у погледу достављања наведених потврда је истоветан је за 
свих пет партија 
 
 
Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77 ЗЈН) да испуњава услове 
прописане чланом 75 и 76 ЗЈН и то: 
 
а. Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији;  
 
б. правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе МУП-а, да он и његов законски заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од 
два месеца пре отварања понуда); 
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање 
мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања 
понуда);  
 
в. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне самоуправе - 
града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 
(које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда);  
 
д. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе 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 (члан 75 ст. 2 Закона). 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 75 став 2 ЗЈН - Образац XII 
 
ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА: 

 
 Испуњеност додатних услова располагања неопходног финансијског и 

пословног  капацитета, као и довољних техничких и кадровских капацитета, понуђач 
доказује на следећи начин:  
 
Неопходан финансијски капацитет: 
а) да понуђач у претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. година) није 
пословао са губитком; 
б) да понуђач у последњих шест месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив 
за  подношење понуда није био у блокади 



 
Докази за правна лица: 1) Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре 
(Образац БОН-ЈН), за обрачунску 2015. и 2016. годину; 2) Биланс стања и Биланс успеха, 
за обрачунску 2017. годину; 3) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна 
банка Србије, која треба да обухвати захтевани период. 

 
Докази за Предузетнике: ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по 
систему простог/двојног књиговодства: 1) Биланс успеха и Порески биланс и Пореска 
пријава за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности; 
издати од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано 
обављање делатности; 2) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке 
Србије, која треба да обухвати захтевани период 
 
Напомена: Докази у погледу финансијског капацитета су истоветни за све партије 
 
Референтна листа испоручених добара 
Доказ: Списак закључених уговора (Образац XIII) са приложеним фотокопијама 
закључених уговора (не старије од три године односно за период 2015, 2016, 2017. 
године) 
Фотокопије закључених уговора који говоре о испоруци добара морају бити потписани 
и печатирани од стране Понуђача. У случају да Наручилац то захтева Понуђач је дужан 
да достави на увид и оригинал сваког од приложених уговора и који говоре о извршењу 
уговора;  
Доказ 2: Потврда референтног наручиоца (Образац XIV) 
Доказ 3: сертификат за менаџмент квалитетом ISO 9001 – фотокопија сертификата. 

 
Напомена: Докази у погледу пословног капацитета су истоветни за све партије 

 
Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом 
Довољан технички капацитет, односно да понуђач располаже једним возилом 
неопходним за доставу добара из предметне набавке 
 
Доказ: фотокопија доказа о основу располагања доставним возилом (саобраћајна 
дозвола, уговор, и др) 
 
Напомена: Докази у погледу техничког капацитета су истоветни за све партије 
 
Довољан кадровски капацитет: 
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно најмање 3 (три) 
стално запослена лица која су у радном односу код понуђача или у другом облику 
радног ангажовања (уговор о делу, уговор о обављању привремених и повремених 
послова) који су одговорни за реализацију предметне јавне набавке; 
Доказ: фотокопије МА образца Фонда ПИО за запослене (за сваког радника 
појединачно) из кога се види да је радник пријављен на пензијско и инвалидско 
осигурање са фотокопијама уговора о раду, или уговор о делу, уговор о обављању 
привремених и повремених послова и др;  
 
Напомена: Докази у погледу кадровског капацитета су истоветни за све партије 
 
Додатни услов:  
 



Да понуђач приликом подношења понуде достави потврду о обиласку објекта (Образац 

XVI)  и потрду о увиду у документацију (Образац XVII) потписане и печатиране од 
стране Наручиоца. 
 
Доказ: Потврда о обиласку објекта (Образац XVI)  и Потрда о увиду у документацију 
(Образац XVII) потписане и печатиране од стране Наручиоца. 
 
 

 -Наручилац може захтевати, пре доношења одлуке о додели уговора, да понуђач чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена  као најповољнија 
достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије). Рок за достављање је 5 дана 
од дана достављања захтева; 
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа (докази за обавезне услове 1-4), ако је у својој понуди 
навео интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни 
 

 

 

 


