
  
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 
 

и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума 
 

 
 
2.Обављање професионалне делатности 
 

2.1. Упис у регистар 

Правни основ: Члан 115. став 1.-Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је 
уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални 
регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у земљи у 
којој привредни субјект има седиште. 

Начин доказивања 
испуњености 
критерујума: 

Привредни субјект дужан је да  састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом 
потврђује да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. 
Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку  набавке захтева од 
понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о 
испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 
Овај критеријум доказује се изводом из судског, привредног, професионалног 
или другог одговарајућег 
регистра који се води у држави у којој привредни субјект има седиште. 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног привредног суда. 
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из одговарајућег регистра. 

Питање / тражени 
подаци у изјави: 

Привредни субјект је уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, 
професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар 
води у земљи у којој привредни субјект има седиште: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2.Обављање професионалне делатности 
 

2.2. Овлашћење, дозова или чланство 

Правни основ: Члан 115. став 2.-Ако привредни субјект мора да поседује одређено 
овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке или да буде члан одређене организације да би могао 
да обавља предметну делатност, наручилац може од њега да захтева да 
докаже поседовање такве дозволе, овлашћења или чланства. 

Додатни опис критеријума: Извршилац мора да поседује важећу интегралну дозволу за 
сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике 
Србије или интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног 
отпада на територији града Рача и интегралну дозволу за 
складиштење и третман неопасног отпада издату од локалне 
самоуправе или Републике Србије или Уговор  са привредним 
субјектом које има интегралну дозволу за скалдиштење и третман 
неопасног отпада. 

Начин доказивања 
испуњености критеријума: 

Привредни субјект дужан уз понуду поднесе Изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује 
да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. 
Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку набавке захтева од 
понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави 
доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта. 
Овај критеријум доказује се достављањем фоткопије дозволе надлежног 
органа која је издата у држави у којој привредни субјект има седиште или 
фоткопије уговора. 

Питање / тражени 
подаци у изјави: 

Да ли привредни субјект поседује потребно одређено овлашћење, односно 
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет  
набавке или је члан одређене организације да би могао да обавља 
предметну делатност? 

 
 

Извршилац мора да поседује важећу интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији 
Републике Србије или интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији града Рача и 
интегралну дозволу за складиштење и третман неопасног отпада издату од локалне самоуправе или Републике Србије 
или Уговор  са привредним субјектом које има интегралну дозволу за скалдиштење и третман неопасног отпада. 

Услови 


