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Да ли је привредни субјект 
микро, мало или средње  
правно лице или 
предузетник?

ДА

Да ли је привредни субјект 
уписан у регистар понуђача у 
Републици Србији?

ДА

Интернет страница на којој је 
регистрација доступна

хттп://претрага2.апр.гов.рс/БиддерсПублицWебСеарцх/

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 уније 

НЕ

Подаци о заступницима привредног субјекта

Заступник 1

Пуно име и презиме Душан Гркинић

Функција

Поштанска адреса

Телефон

Електронска пошта

Детаљни подаци о заступању



Облик учествовања
Учествујете ли у поступку 
јавне набавке заједно са 
другим привредним 
субјектима

НЕ

Да ли привредни субјект 
користи капацитете других 
субјекта?

НЕ

Да ли привредни субјект 
намерава да користи 
подизвођаче

НЕ



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.

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?

Одговор

Да X Не

Релевантна документација је доступна у електронском облику

X Да Не

Електронски регистар Интернетска страница Надлежно тело или тело које је 
издаје

Прецизно упућивање на 
документацију

Регистар понуђача у Републици 
Србији

www.апр.гов.рс Агенција за привредне регистре

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.

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

Одговор

X Да Не

Релевантна документација је доступна у електронском облику



X Да Не

Електронски регистар Интернетска страница Надлежно тело или тело које је 
издаје

Прецизно упућивање на 
документацију

Регистар понуђача у Републици 
Србији

www.апр.гов.рс Агенција за привредне регистре

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

Одговор

X Да Не

Релевантна документација је доступна у електронском облику

X Да Не

Електронски регистар Интернетска страница Надлежно тело или тело које је 
издаје

Прецизно упућивање на 
документацију

Регистар понуђача у Републици 
Србији

www.апр.гов.рс Агенција за привредне регистре

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.

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

Одговор

Да X Не

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

Одговор

Да X Не



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

Одговор

Да X Не

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.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

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

Одговор

Да X Не

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. 

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?

Одговор



X Да Не



2. Технички и стручни капацитет

2.1. Списак испоручених добра
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: 1. Да је у периоду од 12 месеци од дана објављивања овог огласа испоручио тражено добро у вредности већој 
од 6 000 000 динара.

Питање / тражени подаци у 
изјави:

У референтном периоду привредни субјект је испоручио следећа релевантна добра:

Опис

 Да је у периоду од 12 месеци од дана објављивања овог огласа испоручио тражено добро у вредности већој од 6 000 000 динара.

Опис референце

Техниx Бео доо је периоду од 12 месеци од дана објављивања овог огласа испоручио тражено добро у вредности већој од 6 000 000 динара.

Релевантна документација је доступна у електронском облику

Да X Не

2.2. 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: 4.1. успостављен систем квалитета, у складу са стандардима СРПС ИСО 9001 
4.2. важећи СРПС ИСО 14001 , који захтева од организације да ефективно управља својим утицајем на животну 
средину кроз посвећеност спречавању загађења, законској усаглашености и сталном побољшању;
4.3. важећи ОХСАС 45001 , систем за управљање заштитом здравља и безбедношћу на раду
4.4. важећи сертификат ИСО 50001 који дефинише стандардне захтеве квалитета за систем менџмента 
енергијом

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 1  дипломирани машински инжењера радно ангажована код Понуђача

Лице / тело Име и презиме / Назив Опис искуства или области Остале информације

Техничко лице Александар Тишма Техниx Бео доо има радно ангазованог 
дипломираног машинског инжењерра на пословима 
вођења производног процеса  и контроле квалитета

2.3. Техничка средства и мере за обезбеђивање 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: да понуђач поседује камион мин.носивости 8 тона са камионском руком ради истовара контејнера на локцији 
коју одреди наручиоц. Као доказ доставити очитану саобраћајну дозволу, полису обавезног осугурања и 
фотографију камиона где се јасно види да има камионску руку

Питање / тражени подаци у 
изјави:

Привредни субјект се користи следећим техничким средствима и мерама за обезбеђивање квалитета:

Опис захтева

да понуђач поседује камион мин.носивости 8 тона са камионском руком ради истовара контејнера на локцији коју одреди наручиоц. Као доказ 
доставити очитану саобраћајну дозволу, полису обавезног осугурања и фотографију камиона где се јасно види да има камионску руку

Захтев

да понуђач поседује камион мин.носивости 8 тона са камионском руком ради истовара контејнера на локцији коју одреди наручиоц. Као доказ 
доставити очитану саобраћајну дозволу, полису обавезног осугурања и фотографију камиона где се јасно види да има камионску руку

Одговор

X Да Не

Појединости:

Техниx Бео доо поседује камион мин.носивости 8 тона са камионском руком ради истовара контејнера на локцији коју одреди наручиоц.


