
 

 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. 
ЗАКОНА и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 

 
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1.) Закона); 

 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 примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.) 
Закона); 

 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1.) Закона); 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом. Овај доказ мора се доставити уз понуду (не може се 
заменити Изјавом)-(чл. 75. ст.1. тач.5) Закона); 
 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе 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. 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и конкурсном 
документацијом, и то: 
 
Пословни капацитет: 
Наручилац у погледу испуњености пословног капацитета као услова за учествовање у 
поступку јавне набавке утврђује:  
- да понуђач поседује важећи сертификат о испуњавању захтева стандарда ISO 9001 за 
развој и пружање услуга у области неживотног осигурања или да понуђач или његови 
акционари има REJTING MINIMUM “A” по класификацији Standard & Poor`s или по 
класификацији Moody`s. (чл. 76 ст. 2.), као доказ доставља интернет адресу где је то 
регистровано, односно доставља одштампану страницу са сајта на којој је приказана 
сертификација. Овај доказ мора се доставити уз понуду (не може се заменити 
Изјавом).  
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Напомена: испуњеност услова из члана 75. став 1.) понуђач може потврдити 
потписивањем изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (одељак бр.3). 
Доказ за испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. (важећа дозвола за 
обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа), и доказе за 
испуњеност додатних услова из конкурсне документације понуђач мора да достави уз 
понуду (не може се заменити изјавом). 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) 
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.  
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Образац број 1 

 
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. (осим услова из члана 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН и 
76. ЗЈН) 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  
____________________________________________________________________________
___из_________________________________адреса________________________________
________________матични број ____________________у поступку јавне набавке услуга – 
Осигурање имовине и лица, број јавне набавкe ЈНМВ-17/2017, испуњава све услове из 
чл. 75. (осим услова из члана 75. ст. 1. тач. 5. ЗЈН и 76. ЗЈН) Закона, односно обавезне 
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. 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); 

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке - мора да достави уз понуду (не може се заменити 
изјавом). 

Понуђач испуњава додатне услове у складу са чланом 76. ЗЈН дефинисане овом 
конкурсном документацијом и то: 
Пословни капацитет: Наручилац у погледу испуњености пословног капацитета као 
услова за учествовање у поступку јавне набавке утврђује:  

1. да понуђач поседује важећи сертификат о испуњавању захтева стандарда ISO 
9001 за развој и пружање услуга у области неживотног осигурања или да понуђач 
или његови акционари има REJTING MINIMUM “A” по класификацији Standard & 
Poor`s ili по класификацији Moody`s. (чл. 76 ст. 2.), као доказ доставља интернет 
адресу где је то регистровано, односно доставља одштампану страницу са сајта 
на којој је приказана сертификација. 
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