
Канцеларија за јавне набавке утврђује садржину  

Стандардни образац  

Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта (ИИК) 

Део I: Подаци о поступку јавне набавке и наручиоцу  

Све податке у ИИК уноси привредни субјект 

Наручилац1 Одговор 

Назив:  [   ] 

Предмет набавке Одговор 

Назив или кратак опис набавке2: [   ] 

Упућивање на одговарајући оглас3 објављен на 

Порталу јавних набавки: 

Број огласа:  

[ ][ ][ ][ ]/С [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ],  

датум []. 

Референтни број предмета додељен од стране 

наручиоца (ако је примењиво)4: 

[   ] 

Део II: Подаци о привредном субјекту 

А: Подаци о привредном субјекту 

Привредни субјект Одговор 

Назив: [   ] 

Порески идентификациони број, ако је 

примењиво: 
[   ] 

Уколико ставка „Порески идентификациони 

број” није примењива, наведите други 

идентификациони број, ако се тражи и ако је 

примењиво: 

[   ] 

Адреса:  [……] 

Особа или особе за контакт5: [……] 

Телефон: [……] 

                                                
1 Податке треба копирати из одељка I, тачке I.1. одговарајућег огласа. У случају заједничке набавке наведите имена 

свих укључених наручилаца. 

2 Видети тачке II.1.1. (назив) и II.1.4. (кратак опис) одговарајућег огласа. 

3 За јавне наручиоце: јавни позив или обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног 

позива. За секторске наручиоце: периодично индикативно обавештење када се оно користи као јавни позив у 

поступку јавне набавке, јавни позив или обавештење о успостављању система квалификације или обавештење о 

спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива.  

4 Видети тачку II.1.1. одговарајућег огласа. 

5 Поновите податке о особама за контакт онолико пута колико је потребно. 
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Адреса електронске поште: [……] 

Интернет страница (wеб-страница) (ако је 

примењиво): 

[……] 

Опште информације Одговор 

Да ли је привредни субјект микро, мало или 

средње правно лице или предузетник6? 
 Да  Не 

Само ако је набавка резервисана 7 : да ли  је 

привредни субјект чији је основни циљ 

професионална рехабилитација и 

запошљавање особа са инвалидитетом, 

привредни субјект организован у складу са 

законом којим се уређује социјално 

предузетништво8 или ће обезбедити извршење 

уговора у оквиру програма заштитног 

запошљавања? 

 Да  Не 

 

 

 

 

 

Ако је одговор да, колики је одговарајући 

проценат запослених који су особе са 

инвалидитетом или лица у неповољном 

положају? 

[…….] 

Да ли је привредни субјект уписан у регистар 

понуђача9 у Републици Србији? 
 Да  Не  

Ако је одговор да:  

наведите интернет страницу на којој је 

регистрација доступна: 

(интернет страница): 

[……] 

Ако је одговор не: 

Попуните Изјаву траженим подацима у 

зависности од случаја 

 

 

Да ли привредни субјект поседује потврду 

издату од стране надлежног органа или тела о 

упису у званични регистар привредних 

субјеката или потврду издату од надлежног 

тела за сертификацију у држави чланици 

Европске уније10? 

 Да  Не  Није примењиво 

                                                
6 Дефиниција микро, малих и средњих правних лица или предузетника према Закону о рачуноводству ("Сл. гласник 

РС", бр. 73/2019). Податак је потребан искључиво за статистичке потребе.  

Микро правна лица или предузетници: правно лице и предузетник који на датум биланса не прелази граничне 

вредности два од следећих критеријума: 1) просечан број запослених 10; 2) пословни приход 700.000 ЕУР у 

динарској противвредности; 3) вредност укупне активе 350.000 ЕУР у динарској противвредности. 

Мала правна лица или предузетници: правно лице и предузетник који на датум биланса прелазе граничне 

вредности два критеријума два критеријума за микро правна лица, али не прелази граничне вредности два од 

следећих критеријума: 1) просечан број запослених 50; 2) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској 

противвредности;3) вредност укупне активе 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности. 

Средња правна лица или предузетници: правно лице и предузетник који на датум биланса прелази граничне 

вредности два критеријума за мала правна лица, али не прелази граничне вредности два од следећих критеријума: 

1) просечан број запослених 250; 2) пословни приход 40.000.000 ЕУР у динарској противвредности;3) вредност 

укупне активе 20.000.000 ЕУР у динарској противвредности. 

7 Видети јавни позив, тачку III.1.5. 

8 Тј. чији је главни циљ друштвена и професионална интеграција лица у неповољном положају. 

9  Члан 128. Закона. 
10  Члан 129. Закона. 
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Ако је одговор да:  

а) наведите назив регистра или сертификата 

и одговарајући регистрациони број или број 

сертификата, ако је примењиво: 

а) [……] 

 

б) ако су потврда о регистрацији или 

сертификат доступни у електронском 

облику, наведите: 

б) (интернет страница, надлежни орган или 

тело које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију): 

[……][……][……][……] 

в) упућивања на којима је регистрација или 

сертификација заснована и, ако је 

примењиво, класификацију из званичног 

регистра11: 

ц) [……] 

г) да ли регистрација или сертификација 

обухватају све захтеване критеријуме за 

квалитативни избор? 

д)  Да  Не 

Облик учествовања Одговор 

Учествује ли привредни субјект у поступку 

јавне набавке заједно са другим привредним 

субјектима12? 

 Да  Не 

Ако је одговор да, обезбедите да остали субјекти доставе засебан образац ИИК 

Ако је одговор да:  

наведите привредне субјекте који учествују 

у поступку набавке: 

[……] 

Партије Одговор 

Ако је примењиво, навести партију/партије за 

које привредни субјект жели да поднесе 

понуду: 

[   ] 

Б: Подаци о заступницима привредног субјекта 

Наведите имена и адресе лица овлашћених за заступање привредног субјекта: 

Заступник, ако постоји Одговор 

Пуно име и презиме:  

Датум и место рођења, ако се тражи:  
[……] 

[……] 

Функција: [……] 

Поштанска адреса: [……] 

Телефон: [……] 

Адреса електронске поште: [……] 

Према потреби наведите детаљне податке о 

заступању (његовим облицима, обиму, сврси 

итд.): 

[……] 

                                                
11 Ако постоје, упућивања и класификација су наведени у потврди. 

12 Посебно као део групе, конзорцијума, заједничког улагања или слично. 
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В: Подаци о коришћењу капацитета других субјеката 

Ослањање  Одговор 

Да ли привредни субјект користи капацитете 

других субјеката како би испунио критеријуме 

за избор утврђене у Делу IV, као и критеријуме 

и правила (ако постоје) утврђене у Делу V?  

 Да  Не 

Ако је одговор да, доставите засебан образац ИИК са подацима из одељка А и Б овог Дела и 

Дела III за сваког од субјеката, који су попуњени од стране тих субјеката.  

Ако је то релевантно за капацитете које привредни субјект користи, у засебном обрасцу ИИК 

наведите податке у Деловима IV и V за сваког од субјеката чије капацитете користите13. 

Г: Подаци о подизвођачима (чије капацитете привредни субјект не користи) 

Подизвођење Одговор 

Да ли привредни субјект намерава да извршење 

било ког дела уговора повери подизвођачима? 
 Да  Не 

 

Ако да и ако је познато14, наведите предложене 

подизвођаче: 

[…..] 

Ако је одговор да, доставите засебан образац ИИК у којем су наведени подаци затражени у 

одељцима А и Б овог Дела и у Делу III за сваког подизвођача, који су попуњени од стране тих 

подизвођача. 

 

Део III: Основи за искључење 

А: Обавезни основи за искључење  

I. Основи повезани са осуђујућим кривичним 

пресудама за кривична дела наведена у 

члану 111. 15  Закона о јавним набавкама (у 

даљем тексту: Закона) или одговарајућа 

кривична дела према прописима државе 

седишта привредног субјекта или државе 

држављанства физичког лица 

Одговор 

                                                
13 Нпр. за техничка тела укључена у контролу квалитета: Део IV, одељак В, тачка 2. 

14   Нпр. у случају конкурентног поступка са преговарањем или конкурентног дијалога, као и у осталим двофазним 

поступцима, ИИК се подноси у првој фази поступка. У тој фази привредном субјекту не мора бити познато да ли 

ће да ангажује подизвођаче па у том случају податке о подизвођачима не мора да наводи овде.  
15 Кривична дела набројана у члану 111. став 1. тачка 1. Закона:  

Кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради 

вршења кривичних дела; кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези 

са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита 

у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина 

утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело 

неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне 

делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на 

извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично 

дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично 

дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу. 
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Да ли је сам привредни субјект или његов 

законски заступник осуђен за једно или више 

кривичних дела, правоснажном пресудом 

донесеном пре највише пет година или дуже, 

ако је правоснажном пресудом утврђен дужи 

период забране учешћа у поступку јавне 

набавке који се и даље примењује? 

 Да  Не  

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: (интернет 

страница, надлежно тело или тело које је 

издаје, прецизно упућивање на документацију): 

[……][……][……][……]16 

Ако је одговор да, наведите17:  

а) датум пресуде, по ком основу је донесена 

(кривично дело наведено у члану 111. 

Закона, или одговарајућа кривична дела); 

а) датум:[ ], кривично дело: [   ] 

б) наведите ко је осуђен б) [……] 

в) ако је у пресуди утврђено: в) дужина периода забране учешћа у поступку 

јавне набавке [……]  

 Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: (интернет 

страница, надлежно тело или тело које је 

издаје, прецизно упућивање на документацију): 

[……][……][……][……]18 

У случају постојања пресуда, да ли је 

привредни субјект предузео мере да би доказао 

своју поузданост без обзира на постојање 
основа за искључење19? 

 Да  Не 

Ако је одговор да, опишите предузете мере: [……] 

II. Основи повезани са измирењем пореза и 

доприноса за обавезно социјално осигурање  

Одговор 

Да ли је привредни субјект измирио све своје 

доспеле обавезе пореза или доприноса за 

обавезно социјално осигурање? 

 Да  Не 

Ако је одговор не, наведите: Порези Доприноси за 

социјално осигурање 

а) о којој је земљи реч а) [……] а) [……] 

б) о ком износу је реч б) [……] б) [……] 

в) како је та повреда обавеза утврђена:   

1) судском пресудом или управном одлуком: в1)  Да  Не в1)  Да  Не 

– да ли је та пресуда или одлука коначна 

и обавезујућа 

 Да  Не  Да  Не 

– наведите датум пресуде или одлуке 
[……] [……] 

2) на други начин. Наведите: в2) [ …] в2) [ …] 

                                                
16 Поновите онолико пута колико је потребно. 

17 Поновите онолико пута колико је потребно. 

18 Поновите онолико пута колико је потребно. 

19 У складу са одредбама члана 113. Закона. 
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г) да ли је привредном субјекту обавезујућим 

споразумом или решењем, одобрено одлагање 

плаћања дуга, укључујући, ако је примењиво, 

све настале камате и новчане казне? 

г)  Да  Не 

Ако је одговор да, 

наведите појединости:  

[……] 

г)  Да  Не 

Ако је одговор да, 

наведите појединости:  

[……] 

Ако је релевантна документација о измирењу 

пореза и доприноса за обавезно социјално 

осигурање доступна у електронском облику, 

наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију): 20 

[……][……][……] 

III. Обавезе у области заштите животне 

средине, социјалног и радног права 

Одговор 

Да ли је привредни субјект, према свом 

сазнању, у периоду од претходне две године од 

дана истека рока за подношење понуда, 

односно пријава, повредио обавезе у области 

заштите животне средине, социјалног и радног 

права, укључујући колективне уговоре, а 

нарочито обавезу исплате уговорене зараде или 

других обавезних исплата, укључујући и 

обавезе у складу с одредбама међународних 

конвенција које су наведене у Прилогу 8. 

Закона21? 

 Да  Не 

Ако је одговор да, да ли је привредни субјект 

предузео мере да би доказао своју поузданост 

без обзира на постојање основа за искључење у 

складу са чланом 113. Закона? 

 Да  Не  

Ако јесте, опишите предузете мере:  

[……] 

IV. Сукоб интереса Одговор 

Да ли је привредни субјект свестан неког 

сукоба интереса 22  због свог учествовања у 

поступку набавке? 

 Да  Не 

Ако је одговор да, наведите појединости: [……] 

V. Непримерен утицај на поступак Одговор 

Да ли привредни субјект може да потврди да 

није покушао да изврши непримерен утицај на 

поступак одлучивања наручиоца, дошао до 

поверљивих података који би могли да му 

омогуће предност у поступку јавне набавке или 

је доставио обмањујуће податке који могу да 

утичу на одлуке које се тичу искључења 

привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора? 

 Да  Не  

Ако је одговор не, да ли је привредни субјект 

предузео мере да би доказао своју поузданост 

без обзира на постојање основа за искључење у 

складу са чланом 113. Закона? 

 Да  Не  

Ако јесте, опишите предузете мере:  

[……] 

VI. Основ за искључење за јавне набавке у 

области одбране и безбедности23  

Одговор 

Да ли привредни субјект, према свом сазнању,  

може да потврди да за њега није утврђено на 

основу било којег доказа, укључујући и 

заштићене изворе података да не поседује 

 Да  Не  

Ако је одговор не, да ли је привредни субјект 

предузео мере да би доказао своју поузданост 

                                                
20 Поновите онолико пута колико је потребно. 

21 Како је за потребе ове набавке наведено у Закону, одговарајућем огласу или конкурсној документацији. 
22 Како је наведено у Закону, одговарајућем огласу или конкурсној документацији. 

23  Обавезни основ за искључење привредног субјекта из подзаконског акта којим се уређују јавне набавке  у области 

одбране и безбедности. 
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поузданост неопходну да би се искључили 

ризици по безбедност Републике Србије као 

последица догађаја који се десио у периоду од 

претходних пет година од дана истека рока за 

подношење понуда, односно пријава? 

без обзира на постојање основа за искључење у 

складу са чланом 113. Закона? 

 Да  Не  

Ако јесте, опишите предузете мере:  

[……] 

Б: Остали основи за искључење24 

Подаци о осталим основима за искључење Одговор 

Да ли је привредни субјект у некој од следећих 

ситуација: 

а) у стечају, или 

б) неспособан за плаћање или у поступку 

ликвидације, или 

в) његовом имовином управља стечајни 

(ликвидациони) управник или суд, или 

г) у аранжману погодбе са повериоцима, или 

д) престао да обавља пословну делатност, или 

ђ) у било каквој истоврсној ситуацији која 

произлази из сличног поступка према 

националним законима и прописима? 

 Да  Не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако је одговор да:  

 наведите појединости:  [……] 

 наведите разлоге због којих је привредни 

субјект свеједно у могућности да изврши 

уговор, узимајући у обзир примењива 

правила и мере за наставак пословања у 

тим околностима: 

 [……] 

 

 

 

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију): 

[……][……][……] 

Да ли је у периоду од претходне три године од 

дана истека рока за подношење понуда, 

односно пријава утврђена одговорност 

привредног субјекта за тежак облик 

непрофесионалног поступања? 

 Да  Не 

Ако је одговор да, наведите појединости: [……] 

Ако је одговор да, да ли је привредни субјект 

предузео мере у складу са чланом 113. Закона?  

 Да  Не  

Ако јесте, опишите предузете мере:  

                                                
24 Ако их је наручилац предвидео у документацији о набавци. Видети члан 112. Закона. 
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[……] 

Да ли је у периоду од претходне три године од 

дана истека рока за подношење понуда 

утврђено да се привредни субјект договарао са 

другим привредним субјектима у циљу 

нарушавања конкуренције? 

 Да  Не 

Ако је одговор да, наведите појединости: [……] 

 

Ако је одговор да, да ли је привредни субјект 

предузео мере у складу са чланом 113. Закона?  

 Да  Не  

Ако јесте, опишите предузете мере:  

[……] 

 

Да ли је привредни субјект или са њим 

повезано лице био укључен у припрему 

поступка набавке? 

 Да  Не 

 

Ако је одговор да, наведите појединости: [……] 

Да ли је у периоду од претходне три године од 

дана истека рока за подношење понуда 

привредни субјект био уговорна страна у 

раније закљученом уговору о јавној набавци 

или уговору о концесији чија је последица била 

раскид тог уговора, наплата средства 

обезбеђења, накнада штете или др?  

 Да  Не  

Ако је одговор да, наведите појединости:  [……] 

Ако је одговор да, да ли је привредни субјект 

предузео мере у складу са чланом 113. Закона?  

 Да  Не  

Ако јесте, опишите предузете мере:  

[…….] 

Да ли привредни субјект може да потврди да у 

периоду од претходне три године од дана 

истека рока за подношење понуда у 

поступцима јавних набавки: 

а) није доставио неистините податке 

потребне за проверу основа за искључење 

или критеријума за избор привредног 

субјектар; 

б) је био у стању да достави доказе о 

испуњености критеријума за квалитативни 

избор привредног субјекта. 

 Да  Не 

Ако је одговор не, наведите појединости: [……] 
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 Ако је одговор не, да ли је привредни субјект 

предузео мере у складу са чланом 113. Закона?  

 Да  Не  

Ако јесте, опишите предузете мере:  

[…….] 

 

Део IV: Критеријуми за избор привредног субјекта 

У погледу критеријума за избор (одељци од А до Г овог Дела) привредни субјект изјављује: 

А: Обављање професионалне делатности 

Привредни субјект треба да наведе податке само ако наручилац захтева ове критеријуме за избор у 

одговарајућем огласу или конкурсној документацији на које упућује тај оглас. 

Обављање професионалне делатности Одговор 

1) Привредни субјект је уписан у регистар 

привредних субјеката, судски регистар, 

професионални регистар или други 

одговарајући регистар, ако се такав регистар 

води у земљи у којој привредни субјект има 

седиште: 

[……] 

 

 

 

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију):  

[……][……][……] 

2) Да ли привредни субјект поседује потребно 

одређено овлашћење, односно дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке или је члан одређене 

организације да би могао да обавља предметну 

делатност?  

 Да  Не 

Ако је одговор да, наведите о чему је реч и да 

ли привредни субјект испуњава тај услов:  

[ …]  Да  Не 

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију):  

[……][……][……] 

Б: Финансијски и економски капацитет 

Привредни субјект треба да наведе податке само ако наручилац захтева ове критеријуме за избор у 

одговарајућем огласу или конкурсној документацији на које упућује тај оглас. 

Финансијски и економски капацитет Одговор 

1) Укупни приход привредног субјекта за 

тражени број финансијских година из 

одговарајућег огласа или конкурсне 

документације износи: 

година: [……] приход:[……][…]валута 

година: [……] приход:[……][…]валута 

година: [……] приход:[……][…]валута 



 

10 

 

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију): 

[……][……][……] 

2) Укупни приход привредног субјекта, 

укључујући одређени приход у области која је 

обухваћена предметом јавне набавке 

дефинисаној у одговарајућем огласу или 

конкурсној документацији за тражени број 

финансијских година износи:  

година: [……] укупни приход:[……] приход у 

области:[……] […]валута 

година: [……] укупни приход:[……] приход у 

области:[……] […]валута 

година: [……] укупни приход:[……] приход у 

области:[……] […]валута 

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или 

тело које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију):  

[……][……][……] 

3) У погледу финансијских показатеља 25 

одређених у одговарајућем огласу или 

конкурсној документацији, привредни субјект 

изјављује да су стварне вредности за тражене 

показатеље како следи: 

(утврђивање траженог односа – однос између 

x и y26 – и вредности): 

[…….…], […….…]27 

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или 

тело које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију):  

[……][……][……] 

4) Осигурана сума из осигурања од 

професионалне одговорности привредног 

субјекта износи: 

[………][…]валута 

Ако су ти подаци доступни у електронском 

облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или 

тело које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију):  

[……][……][……] 

5) У погледу других економских или 

финансијских капацитета, ако их има, који би 

могли бити наведени у одговарајућем огласу 

или конкурсној документацији, привредни 

субјект изјављује: 

[……] 

 

 

 

Ако је релевантна документација која би могла 

бити наведена у одговарајућем огласу или 

конкурсној документацији доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или 

тело које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију):  

[……][……][……] 

В: Технички и стручни капацитет 

Привредни субјект треба да наведе податке само ако наручилац захтева ове критеријуме за избор у 

одговарајућем огласу или конкурсној документацији на које упућује тај оглас. 

                                                
25 Нпр. однос између имовине и обавеза. 

26 Нпр. однос између имовине и обавеза. 

27 Поновите онолико пута колико је потребно. 
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Технички и стручни капацитет Одговор 

1а) За уговоре о јавној набавци радова:  

У референтном периоду 28  привредни 

субјект је извео следеће радове 

дефинисаног типа:  

Број година (период дефинисан у 

одговарајућем огласу или конкурсној 

документацији):  

[……] 

Радови:  […..…] 

Ако је релевантна документација о 

задовољавајућем извођењу и исходу 

најважнијих радова доступна у електронском 

облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију): 

[……][……][……] 

1б) За уговоре о јавној набавци добара:  

У референтном периоду 29  привредни 

субјект је испоручио следећа релевантна 

добра 30: 

Број година (период дефинисан у 

одговарајућем огласу или конкурсној 

документацији):  

[……] 

1в) За уговоре о јавној набавци услуга:  

У референтном периоду 31  привредни 

субјект је пружио следеће релевантне 

услуге32: 

Број година (период дефинисан у 

одговарајућем огласу или конкурсној 

документацији):  

[……] 

2) Привредни субјект може да ангажује следећа 

техничка лица или тела 33 , посебно она 

одговорна за контролу квалитета: 

[………] 

 

У случају уговора о јавној набавци радова, 

привредни субјект може да ангажује следећа 

техничка лица или тела за извођење радова: 

[………] 

3) Привредни субјект се користи следећим 

техничким средствима и мерама за 

обезбеђивање квалитета и располаже следећим 

средствима за проучавање и истраживање:  

[………] 

4) Привредни субјект ће бити у могућности да 

приликом извршења уговора користи следеће 

ланце снабдевања и системе праћења:  

[………] 

5) За добра и услуге који су предмет набавке, а 

који су сложене природе или су неопходни за 

одређену сврху: 

 

 

 

                                                
28 Наручиоци могу да захтевају највише пет година, а ако је потребно да би се обезбедио одговарајући ниво 

конкуренције, и период дужи од пет година.  

29 Наручиоци могу да захтевају највише три године, а ако је потребно да би се обезбедио одговарајући ниво 

конкуренције, и период дужи од три године. 

30 У списку могу да буду наведени сви корисници (јавни и приватни) за предметна добра. 

31 Наручиоци могу да захтевају највише три године, а ако је потребно да би се обезбедио одговарајући ниво 

конкуренције, и период дужи од три године. 

32 У списку могу да буду наведени сви корисници (јавни и приватни) за предметне услуге. 

33 За техничка лица или тела која не припадају директно привредном субјекту, али на чије се капацитете привредни 

субјект ослања како је утврђено у Делу II, одељку В потребно је попунити засебан образац Изјаве (ИИК). 
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Привредни субјект ће прихватити контролу 

квалитета 34  у погледу производних или 

техничких капацитета привредног субјекта 

и, по потреби, средстава за проучавање и 

истраживање којима располаже и мера за 

контролу квалитета које ће примењивати. 

 Да  Не 

6) Следеће образовне и стручне квалификације 

поседују: 
 

а) пружалац услуга или сам извођач   а) [………] 

и/или (у зависности од захтева наведених у 

одговарајућем огласу или конкурсној 

документацији) 

 

б) његово руководеће особље: б) [………] 

7) Привредни субјект ће бити у могућности да 

примењује следеће мере за управљање 

заштитом животне средине приликом 

извршења уговора: 

[……] 

8) Просечни годишњи број запослених у 

привредном субјекту и број руководећег 

особља за последње три године пре истека рока 

за подношење понуда, односно пријава износи: 

година, просечни годишњи број запослених: 

[………],[………], 

[………],[………], 

[………],[………], 

година, број руководећег особља: 

[………],[…..…], 

[………],[………], 

[………],[………] 

9) Привредни субјект имаће следеће алате, 

погонску или техничку опрему на располагању 

за извршење уговора: 

[………] 

10) За уговоре о јавној набавци добара:  

Привредни субјект ће доставити тражене 

узорке, описе или фотографије производа за 

испоруку уз које не морају бити приложене 

потврде веродостојности. 

 Да  Не 

Ако наручилац тражи потврде 

веродостојности, привредни субјект 

изјављује да ће обезбедити тражене 

потврде. 

 Да  Не 

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију): 

[……][……][……] 

11) У случају уговора о јавној набавци добара:  

Да ли привредни субјект може да достави 

тражене сертификате званичних 
 Да  Не 

                                                
34 Контролу врши наручилац или у његово име овлашћено тело у држави у којој је привредни субјект основан, ако 

на то пристане. 
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институција или агенција за контролу 

квалитета чија је компетентност призната 

којима се потврђује усаглашеност добара са 

јасно дефинисаним техничким 

спецификацијама или стандардима 

одређенима у одговарајућем огласу или 

конкурсној документацији? 

Ако је одговор не, објасните зашто и 

наведите који се други докази могу 

доставити: 

[……] 

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију):  

[……][……][……] 

Технички и стручни капацитет за јавне набавке 

у области одбране и безбедности35 

Одговор 

12) Привредни субјект се користи следећим 

техничким средствима и мерама за 

обезбеђивање квалитета и располаже следећим 

средствима за проучавање и истраживање, и 

интерним правилима која се тичу 

интелектуалне својине: 

[………] 

13) Привредни субјект прихвата контролу 

квалитета 36  у погледу производних или 

техничких капацитета привредног субјекта и, 

по потреби, средстава за проучавање и 

истраживање којима располаже и мера за 

контролу квалитета које ће примењивати. 

 Да  Не 

14) У случају уговора о јавној набавци који 

такође обухвата послове или услуге 

постављања или уградње, следеће образовне и 

стручне квалификације поседују: 

 

а) привредни субјект  а) [………] 

и/или (у зависности од захтева наведених у 

одговарајућем огласу или конкурсној 

документацији) 

 

б) његово руководеће особље, а нарочито 

лице или лица која су одговорна за пружање 

услуга или управљање радовима. 

б) [………] 

15) За испуњавање евентуалних додатних 

потреба које захтева наручилац у случају кризе 

или за извршење послова одржавања, 

модернизације или прилагођавања испоруке на 

које се односи уговор о јавној набавци, 

привредни субјект имаће следеће алате, 

материјале, техничку опрему, особље и знање 

[………] 

                                                
35  Критеријуми за избор који се односе на технички и стручни капацитет привредног субјекта из подзаконског акта 

којим се уређују јавне набавке у области одрбане и безбедности, које наручилац може, поред доказа из члана 124. 

Закона (тачке 1. – 12. овог Поглавља), да одреди у поступку јавне набавке. 

36 Контролу врши наручилац или у његово име овлашћено тело у држави у којој је привредни субјект основан, ако 

на то пристане. 
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и искуство и/или изворе снабдевања на 

располагању за извршење уговора: 

16) У случају уговора који укључују, захтевају 

и/или садрже тајне податке: 

 

Да ли привредни субјект може да достави 

тражени сертификат за приступ тајним 

подацима нивоа заштите који наручилац 

захтева или еквивалентни безбедносни 

сертификат који је привредном субјекту 

издала друга држава? 

 Да  Не 

 

Г: Системи осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином 

Привредни субјект треба да наведе податке само ако наручилац захтева усаглашеност привредног 

субјекта са одговарајућим стандардима осигурања квалитета и/или стандардима управљања 

животном средином у одговарајућем огласу или у конкурсној документацији на коју упућује оглас. 

Стандарди осигурања квалитета и стандарди 

управљања животном средином 
Одговор 

Да ли привредни субјект може да достави 

потврде независних тела којима се потврђује 

усаглашеност пословања привредног субјекта 

са одређеним стандардима осигурања 

квалитета, укључујући приступачност за особе 

са инвалидитетом? 

 Да  Не 

 

 

 

 

Ако је одговор не, објасните зашто и наведите 

који се други докази у погледу система 

осигурања квалитета могу доставити: 

[………] [………] 

 

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију):  

[……][……][……] 

Да ли привредни субјект може да достави 

потврде независних тела којима се потврђује 

усаглашеност пословања привредног субјекта 

са потребним системима или стандардима 

управљања животном средином? 

 Да  Не 

 

 

 

Ако је одговор не, објасните зашто и наведите 

који се други докази у погледу система или 

стандарда управљања животном средином 

могу доставити: 

[………] [………] 

Ако је релевантна документација доступна у 

електронском облику, наведите: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију): 

[……][……][……] 
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Део V: Ограничење броја квалификованих кандидата 

Привредни субјект треба да наведе податке само ако је наручилац одредио објективне и 

недискриминаторске критеријуме или правила која се морају применити како би се ограничио број 

кандидата који ће бити позвани да поднесу понуду или да учествују у дијалогу. Ти подаци, који 

могу бити праћени захтевима који се односе на потврде (односно врсте потврда) или доказном 

документацијом, ако постоји, која се мора доставити, утврђени су у одговарајућем огласу или у 

документацији на коју оглас упућује. 

Искључиво за рестриктивни поступак, конкурентни поступак са преговарањем, преговарачки 

поступак са објављивањем јавног позива, конкурентни дијалог и партнерство за иновације. 

Ограничење броја Одговор 

Привредни субјект испуњава објективне и 

недискриминаторске критеријуме или правила 

која се примењују за ограничење броја 

кандидата на следећи начин: 

[…….] 

 

 

Ако су потребне одређене потврде или други 

облици доказне документације, наведите за 

сваку од њих да ли привредни субјект поседује 

потребне документе: 

 Да  Не 37 

Ако су неке од тих потврда или других облика 

документације доступне у електронском 

облику38, наведите за сваку од њих: 

(интернет страница, надлежно тело или тело 

које је издаје, прецизно упућивање на 

документацију):  

[……][……][……]39 

Део VI: Завршна изјава40 

Изјављујем да су претходно наведени подаци у Деловима II – V тачни и истинити и да сам у 

потпуности свестан последица лажног приказивања чињеница. 

Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у законом прописаном 

року, доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

Пристајем да се наручиоцу омогући да прибави доказе, односно изврши увид у доказе о 

испуњености критеријума које сам навео у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни 

избор привредног субјекта директним приступом бесплатној националној бази података у Србији 

или трећој држави. 

  Да, у потпуности 

  Делимично41, за Делове/Одељке/Тачке:       

  Не 

                                                
37 Поновите онолико пута колико је потребно. 

38 Јасно наведите ставку на коју се одговор односи. 

39 Поновите онолико пута колико је потребно. 
40  Ова Завршна изјава саставни је део обрасца понуде односно обрасца пријаве који се аутоматски генеришу на 

Порталу јавних набавки приликом припреме и подношења понуде односно пријаве.  

е-Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта је интегрисана функционалност 

Портала јавних набавки. Е-Изјава се саставља и подноси у потпуности путем Портала јавних набавки. 

41  Уз услов да је привредни субјект доставио потребне податке (интернет страницу, надлежно тело или тело које 

је издаје, прецизно упућивање на документацију) којима се наручиоцу то дозвољава. Према потреби, за такав 

приступ потребна је одговарајућа сагласност.  

 


