
1.3. 

Да му није изречена мера забране 
обављења делатности, која је на 
снази у време објављивања односно 
слања позива заподношење понуда. 
 

Члан 75. став 1. тачка 3. Закона о 

јавним набавкама. 
 

Као доказ прилаже се: 
1. За правно лице као понуђача  
Потврда надлежног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности или потврда Агенције за 
привредне регистре, да код овог органа није 
регистровано да му је, као привредном друштву, 
изречена мера забране обављања делатности.  
2. За предузетнике као понуђаче  
Потврда надлежног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности или потврда Агенције за 
привредне регистре, да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту 
изречена мера забране обављања делатности. 
3. За физичко лице као понуђача  
Потврда надлежног суда да му није изречена мера 
забране обављања одређених послова. 
 
Доказ из ове тачке мора бити издат 

наконобјављивања позива за прикупљање 
понуда 

1.4. 

Да је измирио порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште 
на њеној територији. 
 
Члан 75. став 1.тачка 4. Закона о 
јавним набавкама. 

Као доказ  прилаже се : 
 
1. Уверење Пореске управе Министарства 
финансије и привреде Републике Србије да је 
измирио доспеле порезе и доприносе 
  
2. Уверење Пореске управе јединице локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основну 
изворних локалних јавних прихода  
Или потврда надлежног органа да се понуђач 
налази  у поступку приватизације.  
 
Доказ не сме бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 
  

1.5. 

Да понуђач има важећу дозволу 
надлежногорганазаобављање 
делатностиизпредметајавне 
набавке, акојетаквадозвола 
предвиђенапосебнимпрописом 

 
Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о 
јавнимнабавкама 

 
 

/ 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИЗА УЧЕШЋЕ 
ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

Упутство како се доказујеиспуњеност услова.  
Доказивање испуњености обавезних услова за 
правна лица као понуђача, за предузетнике као 
понуђаче и за физичка лица као понуђаче. 

2.1 

 
Да понуђач располаже неопходним 
финансијским капацитетом:  
 
Да је понуђач у 2013. години 
остварио укупан приход у 
минималном износу од 3.000.000,00 
динара без ПДВ-а  
 
 

 
Као доказ прилаже се: 
 
1. Потврда о пријему редовног финансијског извештаја 
за 2013.годину издата од стране Агенције за привредне 
регистре. Уколико је понуђач предузетник који води 
пословне књиге по систему простог књиговодства 
доставља: биланс успеха за 2013.годину 

 

 

 



10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

       Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача]у поступку јавне набавке радова – радови на санирању крова који 

прокишњава (изнад фискултурне сале и свлачионице, на школској згради) ЈН бр. 

01/2015, за потребе Гимназије „СветиСава“ из Београда, испуњава све услове из чл. 75 

и  чл. 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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 примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове и то: 
- Да је понуђач у 2013. години остварио укупан приход у минималном износу од 
3.000.000,00 динара без ПДВ-а 
- Да у моменту подношења понуде има 5(пет) радно ангажованих лица од којих је 
једно лице дипломирани грађевински инжењер или дипломирани  инжењер 
архитектуре са одговарајућом лиценцом за извођење радова и то:   
400 - одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација 
водовода и канализације или 410 - одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, 
нискоградње и хидроградње или 411 - одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње и 4 ВКВ 
(или КВ) радника грађевинске и лимарске струке.  

Место:_____________   Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.         _____________________  

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 


