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

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗАКОНА 
1.1.Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. 
Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати: 
 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: 

 
 1)Услов:Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 2)Услов: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. тач. 2) Закона); 
 3)Услов: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. тач. 4) Закона); 
4)Услов:Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 
75.став 1. Тач. 5) Закона). 
 5) Услов:Да је поштовао обевезе које произилазе из вежећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности у време подношења понуде (чл. 75.став 2.Закона).  

1.2. 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 4) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
 
2.1.Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. став 1. 
Закона и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати: 
 
1) Услов:  

Пословни капацитет: Да је понуђач у периоду од 3 године пре дана објављивања 
позива за подношење понуда за предметну набавку извршио испоруку минимум 5 
(пет) самоходних усисивача са четкама захтеваних карактеристика предметне 
набавке. 

2) Услов: 
Финансијски капацитет: да понуђач није био у блокади последњих годину дана која 
претходни објављивању позива за подношење понуда (6, 5, 4, 3, 2, 1/2017., 12, 11, 
10, 9, 8, 7/2016.) за предметну набавку на Порталу за ЈН. 
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