
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума

Назив поступка: Израда пројектно - техничке документације за поставку комуналних објеката, опреме и 
мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме на КП 20976/5 на локацији Флоре Сендс

Референтни број: ЈН2022/23, 404-218/22

1. Основи за искључење

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако 

привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека 
рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није 
утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:
(1)  кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради 
вршења кривичних дела;

(2)  кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, 
кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, 
кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог 
добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и 
кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење 
терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело 
трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.
Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

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?

1.2. Порези и доприноси
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако  

привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да 
му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, 
укључујући све настале камате и новчане казне.

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.  
Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Питање у изјави

Порези Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза?

Доприноси Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање?

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права



Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако утврди 
да је привредни субјект 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. Закона о јавним набавкама.

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.

Питање у изјави

Повреда обавеза у области 
животне средине

Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите животне средине?

Повреда обавеза у области 
социјалног права

Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области социјалног права?

Повреда обавеза у области 
радног права

Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног права?

1.4. Сукоб интереса
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако постоји 

сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони другим мерама.

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса  због свог учествовања у поступку јавне набавке?

1.5. Непримерен утицај на поступак
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако утврди 

да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође 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. 

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак 
одлучивања наручиоца, да није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 
јавне набавке као и да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 
привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора?



2. Финансијски и економски капацитет

2.1. Укупни приход
Правни основ: Члан 116. став 1. тач. 1)-Наручилац може у документацији о набавци да одреди финансијски и економски капацитет 

којим се обезбеђује да привредни субјекти имају финансијску и економску способност потребну за извршење 
уговора о јавној набавци, а нарочито да:

1) имају одређени минимални приход, укључујући одређени минимални приход у области која је обухваћена 
предметом јавне набавке за период од највише три последње финансијске године, у зависности од датума 
оснивања привредног субјекта, односно почетка обављања делатности привредног субјеката.

Додатни опис критеријума: Понуђач мора да испуни најмање следећи захтев:
 да је у 2019, 2020 и 2021. години остварио промет у вредности већој од 800.000,00 динара .

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор 
привредног субјекта.
Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Овај критеријум доказује се:
 достављањем фотокопија извештаја о бонитету или Биланс успеха за  2019, 2020, и 2021. годину

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Укупни приход привредног субјекта за тражени број финансијских година  износи:

Број претходних година Минимални износ укупног прихода Валута

3 800000.00 RSD

2.2. Осигурање од професионалне одговорности
Правни основ: Члан 116. став 1. тач. 3)-Наручилац може у документацији о набавци да одреди финансијски и економски капацитет 

којим се обезбеђује да привредни субјекти имају финансијску и економску способност потребну за извршење 
уговора о јавној набавци, а нарочито да:
3) имају одговарајући ниво осигурања од професионалне одговорности.

Додатни опис критеријума: Понуђач мора да испуни најмање следећи захтев:
 да поседује полису осигурања од професионалне одговорности

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор 
привредног субјекта.
Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта .
Овај критеријум доказује се достављањем :
- Фотокопије полисе осигурања од професионалне одговорностиа

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Осигурана сума из осигурања од професионалне одговорности привредног субјекта износи:

Тип осигурања Минимални износ Валута

 полиса осигурања од 
професионалне одговорности



2.3. Други економски или финансијски услови
Правни основ: Члан 116. став 1.-Наручилац може у документацији о набавци да одреди финансијски и економски капацитет којим 

се обезбеђује да привредни субјекти имају финансијску и економску способност потребну за извршење уговора о 
јавној набавци.

Додатни опис критеријума: Понуђач мора да испуни најмање следећи захтев:
 да није био у блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у којем је објављен Позив.

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор 
привредног субјекта.
Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Овај критеријум доказује се достављањем :
Потврде о броју дана неликвидности коју издаје НБС-Принудна наплата, а која ће обухватити захтевани период.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

У погледу других економских или финансијских капацитета, привредни субјект изјављује:

Услови

да није био у блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у којем је објављен Позив.



3. Технички и стручни капацитет

3.1. Списак пружених услуга
Правни основ: Члан 117. став 1.-Наручилац може да одреди услове у погледу техничког и стручног капацитета којима се обезбеђује 

да привредни субјект има потребне кадровске и техничке ресурсе и искуство потребно за извршење уговора о 
јавној набавци са одговарајућим нивоом квалитета, а нарочито може да захтева да привредни субјект има довољно 
искуства у погледу раније извршених уговора.

Додатни опис критеријума: Понуђач мора да испуни најмање следећи захтев:
да је у последње три године (2019, 2020, 2021) урадио минимум 5 пројектно техничких документација истих или 
сличних опису из овог пројектног задатка - Техничке спецификације

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор 
привредног субјекта.
Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Овај критеријум доказује се достављањем: списка пружених релевантних услуга и потврда издатих од инвеститора / 
наручиоца да је понуђач квалитетно и у року пружио услугу са навођењем података о наручиоцу (назив, адреса и 
контакт особа и телефон), број и предмет уговора и опис пројектно техничке документације.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

У референтном периодупривредни субјект је пружио следеће релевантне услуге:

Услови

 да је у последње три године (2019, 2020, 2021) урадио минимум 5 пројектно техничких документација истих или сличних опису из овог пројектног 
задатка - Техничке спецификације

3.2. Техничка лица или тела - контрола квалитета
Правни основ: Члан 117. став 1.-Наручилац може да одреди услове у погледу техничког и стручног капацитета којима се обезбеђује 

да привредни субјект има потребне кадровске и техничке ресурсе и искуство потребно за извршење уговора о 
јавној набавци са одговарајућим нивоом квалитета, а нарочито може да захтева да привредни субјект има довољно 
искуства у погледу раније извршених уговора.

Додатни опис критеријума: Понуђач мора да испуни најмање следећи захтев - да има радно ангажовано минимум 3 дипломирана 
инжењера са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије, од којих:
• најмање један дипломирани инжењер са лиценцом 300 (одговорни пројектант архитектонских пројеката, 
уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације)
• најмање један дипломирани инжењер са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција 
објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) 
• најмање један дипломирани инжењер са лиценцом 315 (одговорни пројектант  саобраћајница)

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор 
привредног субјекта.
Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Овај критеријум доказује се достављањем  :
а) лиценце ИКС са потврдама
б)ППП ПД за месец који претходи месецу објављивања јавног позива.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Привредни субјект може да ангажује следећа техничка лица или тела, посебно она одговорна за контролу 
квалитета:

Техничко лице / тело Опис захтева



Техничко лице • најмање један дипломирани инжењер са лиценцом 300 (одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења 
слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације)

Техничко лице најмање један дипломирани инжењер са лиценцом 310 (одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката 
високоградње, нискоградње и хидроградње) 

Техничко лице најмање један дипломирани инжењер са лиценцом 315 (одговорни пројектант  саобраћајница)



4. Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном средином

4.1. Стандарди осигурања квалитета
Правни основ: Члан 126.-Ако наручилац у сврху доказивања критеријума за квалитативни избор захтева достављање потврда 

независних тела којима се потврђује усаглашеност привредног субјекта са одређеним стандардима осигурања 
квалитета, укључујући приступачност за особе са инвалидитетом, дужан је да упути на системе осигурања квалитета 
који се заснивају на одговарајућим стандардима које су потврдила акредитована тела.

Додатни опис критеријума: Понуђач мора да испуни најмање следећи захтев - да у моменту подношења понуде има усаглашен систем 
пословања са захтевима ИСО стандарде 
ИСО 9001, или одговарајуће, из области пројектовања објеката нискоградње или високоградње
ИСО 14001, или одговарајуће, из области пројектовања објеката нискоградње или високоградње
ИСО 45001, или одговарајуће,  из области пројектовања објеката нискоградње или високоградње
ИСО 27001, или одговарајуће, из области пројектовања објеката нискоградње или високоградње
ИСО 50001, или одговарајуће, из области пројектовања објеката нискоградње или високоградње

Начин доказивања испуњености 
критеријума:

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор 
привредног субјекта.
Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски 
најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.
Овај критеријум доказује се достављањем  фотокопије  тражених сертификата 

Питање / тражени подаци у 
изјави:

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?

Услови

ИСО 9001, или одговарајуће, из области пројектовања објеката нискоградње или високоградње
ИСО 14001, или одговарајуће, из области пројектовања објеката нискоградње или високоградње
ИСО 45001, или одговарајуће,  из области пројектовања објеката нискоградње или високоградње
ИСО 27001, или одговарајуће, из области пројектовања објеката нискоградње или високоградње
ИСО 50001, или одговарајуће, из области пројектовања објеката нискоградње или високоградње


