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кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

3.  Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4) Закона о јавним набавкама: 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;  

Доказ:  
 1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и  

 2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода  

или  
 Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Напомена:  

* Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда  

* Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и других јавних 

дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, већ 

и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама 

сходно Закону о финансирању локалне смоуправе.  

 

4.  Услов из чл. 75. ст. 1. т. 5) Закона о јавним набавкама: да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом: 

1) да има важећу Лиценцу за обављање геодетских радова издату од стране Републичког геодетског 

завода, и то за: Извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и 

одржавање катастра водова.  

Доказ:   
 Копија Решења Републичког геодетског завода о издавању лиценце за тражене врсте 

геодетских радова. 

 

2) да има важеће Лиценце за обављање послова извођења посебних система и мера и то: стабилних 

система за дојаву пожара (Б2) и система за одвођење дима и топлоте (Б6), издате од стране 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 

Доказ:   

 Копија Решења Министарства унутрашњих послова Републике Србије о издавању овлашћења 

за обављање послова извођења посебних система и мера и то: стабилних система за дојаву пожара и 

система за одвођење дима и топлоте. 

 

5.  Услов из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама: да је при састављању понуде поштовао 

обавезе које произилазе 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;  

 

Доказ:  

 Изјава понуђача - попуњена и потписана, уколико понуђач самостално подноси понуду, или  

 Изјава понуђача и подизвођача - попуњена и потписана, уколико понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, или  

 Изјава групе понуђача - попуњена и потписана, у случају уколико понуду подноси група 

понуђача;  

 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина наступа  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 


