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Образац изјаве о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта у поступку набавке 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као заступник понуђача 
дајем следећу    

И З Ј А В У 
 

Понуђач ____________________________________________________ (навести 
назив понуђача) је понуду број _____________ од __________ у овом поступку набавке 
услуга – Услуга обезбеђења, Н 1/2022, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима и  гарантује тачност података у понуди. 

 
Понуђач изјављује да су подаци тачни и истинити и да сам у потпуности 

свестан последица лажног приказивања чињеница и то: 
 

        1.  Да не постоје основи за искључење из члана 111. ЗЈН: 
- да привредни субјекат или његов законски заступник нису осуђени 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, 
-да је привредни субјект измирио своје доспеле обавезе пореза, 
-да је привредни субјекат измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно 
содијално осигурање, 
-да привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области заштите 
животне средине, 
-да привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у социјалног 
права, 
-да привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области радног 
права, 
-да  привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у 
поступку јавне набавке, 
-да 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. Да понуђач испуњава критеријуме за избор привредног субјекта из члана 114. 
ЗЈН  који се односе на: 
 Професионална дозвола за обављање делатности 
 
 - да привредни субјект има дозволу за обавњање делатности за вршење 
послова физичко-техничке заштите лица и имовине издату од стране Министарства 
унутрашњих послова сагласно одредбама  Закона о приватном обезбеђењу („Сл. 
гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18). 
 
 Доказ: важећа лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и 
имовине. 
 
 Други економски или финансијски услови 
 

- да понуђач у претходних 6 месеци од дана објављивања јавног позива у 
предметном поступку  није био ни један дан у блокади. 

 
Доказ: 
Потврда о ликвидности коју издаје Народна банка Србије - дирекција за регистре и 
принудну наплату, да у  претходних 6 месеци од дана објављивања јавног позива у 
предметном поступку није био у блокади. 
Понуђач није дужан да доставља наведени доказ, с обзиром да су тражени подаци јавно 
доступни на  интернет страници Народне банке Србије. 
 
 

Технички  и  стручни капацитет: 
 

А) Списак пружених услуга 
- да је понуђач у периоду 2 године пре истека рока извршио услугу која је 

предмет ове набавке, у вредности најмање 7.700.000,00 динара без ПДВ-а.  
 
Доказ:  
- Референтна листа која садржи  податке  о дел. бројевима, датумима и износима 
закључених и реализованих уговора о вршењу услуга, потписане и оверене од стране 
понуђача и документоване уговорима или другим одговарајућим исправама, 
- копије  уговора. 
Референтни наручиоци не могу бити физичка лица и лица која су са понуђачем, 
понуђачем из групе понуђача или подизвођачем повезана у смислу власничке структуре 
или управљања.  
 
             Б)  Стручни капацитет 

- да понуђач има минимум 10 запослених службеника обезбеђења или радно 
ангажованих (сходно члану 197. – 202. Закона о раду) на пословима који су предмет 
набавке који поседују Решење МУП-а - лиценцу за вршење послова физичко 



техничке заштите, а од којих два лица су обучена да обављају и послове трактористе 
и поседују возачку дозволу. 

 
 Доказ: 
- Копије М обрасца-пријава/одјава на обавезно осигурање или уговора о 

радном ангажовању, копије легитимација службеника приватног обезбеђења издате 
од стране МУП-а, а за  2  лица  доставити и фотокопије  возачке дозволе. 

 
     В) Техничка опрема 

- да располаже сопственим оперативним– диспечерским центром на 
територији Р Србије са радним  временом од 00-24 сата сваког радног дана, викендом 
и празницима, из којих се врши координација са  запосленим извршиоцима услуга 
код Наручиоца; 

- да поседује мрежу мобилне телефоније – најмање 50 телефона у мрежи (доказ 
последња уплата  рачуна); 

- да поседује најмање 3 аутомобила у својини, по основу закупа или по основу 
лизинга и да поседује  следећу опрему у минималном броју од: 
• 2 тримера, 
• 2 косилице за траву, 
• 1 трактор 
• 1 прикључну тракторску прскалицу, 
• 1 прикључну тракторску косилицу, 
• 1 леђна прскалица за прскање неприступачних делова терена, 
• да поседује опрему за заливање (прскалице). 
- да поседује теренско возило за превоз опреме неопходне за обављање услуга која је 
предмет  набавке. 
 

Доказ: 
- За свако од наведених возила доставити доказ о власништву или оверени уговор о 
лизингу или закупу (копија 
саобраћајне дозволе – уколико је издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и 
одштампати), 
- Изјава Понуђача под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да поседује 
минимум један 
контролно-оперативни центар који ради 24 часа сваки дан у години, 
- Последња уплата рачуна за мрежу мобилне телефоније, 
- Листа основних средстава, као и рачун, односно фактура о набавци одговарајуће опреме. 
 

Г) Осигурање од професионалне одговорности 
- да понуђач поседује полису од професионалне одговорности са износом 

лимита покрића по једном  штетном догађају не мањим од 3.000.000,00 динара, а која 
важи за неограничен број штетних  догађаја. 

Предметна полиса ће служити као средство обезбеђења наручиоца, односно 
осигурање наручиоца од одговорности изабраног понуђача за евентуално причињену 
штету изабраног понуђача по основу  законске (опште) одговорности. 
 
 



Доказ: 
Важећа полиса. 
 

Д) Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном 
средином 

- да понуђач поседује важећи сертификат или потврду о усклађености система 
управљања квалитетом са захтевима стандарда ИСО 9001:2015 или одговарајуће 
издат од стране Акредитованих сертификационих кућа за подручје примене физичко 
обезбеђење. 

- да понуђач поседује важећи сертификат или потврду о усклађености система 
менаџмента заштите здравља и безбедности на раду према захтевима стандарда 
ОХСАС 45001:2018 или одговарајуће издат од стране Акредитованих 
сертификационих кућа за подручје примене физичко  обезбеђење. 

- да понуђач поседује важећи сертификат или потврду о усклађености система 
управљања заштитом животне средине са захтевима стандарда  ИСО 14001:2015 или 
одговарајуће, издат од стране Акредитованих сертификационих кућа за подручје 
примене физичко обезбеђење. 
 
Доказ: 
Важећи сертификати. 
 

Изјављујемо да ћемо у случају доделе уговора доставити финансијско средство 
обезбеђења за добро извршења посла. 

 
НАПОМЕНА: 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена 

посебно за сваког члана и  потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача. 
 
 Понуђач је дужан уз потписану Изјаву доставити доказе за испуњавање 
критеријума за избор привредног субјекта из члана  114. ЗЈН  (тачка 2). 
 
 
 
       Место и датум:                        
ПОНУЂАЧ 
 
 
_____________________                                                                           
_______________________ 
 
 
 
 
 
 


