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СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

Само СЕКТОРСКИ НАРУЧИЛАЦ може да успостави и води 

систем квалификације привредних субјеката  објава 

ОБАВЕШТЕЊА О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ. 

• може да укључује различите фазе квалификације 

Ако секторски наручилац: 

• током трајања система квалификације измени време 

трајања система, дужан је да ту информацију објави у обавештењу о 

успостављању система квалификације 

• систем квалификације оконча пре рока на који је успостављен, дужан је да ту 

информацију објави у обрасцу обавештења о додели уговора. 

Секторски наручилац утврђује објективне критеријуме и правила за: 

• квалитативни избор привредног субјекта и  

• функционисање система квалификације који обухватају правила за упис у систем, 

могућност за периодично ажурирање критеријума и правила за квалитативни избор 

привредног субјекта ако је потребно, као и трајање система  

– могу да укључују и техничке спецификације   

– могу да се ажурирају према потреби.  

Секторски наручилац обавештава заинтересоване привредне субјекте о систему 

квалификације других секторских наручилаца, ако утврди да тај систем испуњава његове 

услове. 

 

 

 

Чланови 69. и 70. 

Закона о јавним 

набавкама (,,Службени 

гласник РС’’, бр. 91/ 

2019) 

ВАЖНО! Секторски наручилац је дужан да ТОКОМ ЦЕЛОГ ПЕРИОДА ТРАЈАЊА система 

квалификације омогући да привредни субјекти У СВАКОМ ТРЕНУТКУ МОГУ ДА ПОДНЕСУ 

пријаву за квалификацију. 

 

ВАЖНО! Секторски наручилац дужан је да критеријуме и правила за функционисање 

система квалификације, као и податке о ажурираним критеријумима и правилима, 

пошаље на објављивање на Портал јавних набавки.  
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КВАЛИФИКАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Секторски наручилац дужан је да води ПИСАНУ ЕВИДЕНЦИЈУ 

КВАЛИФИКОВАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА.   

• може да се подели на категорије према типу уговора за 

који одговара квалификација.   

Секторски наручилац који успостави и води систем 

квалификације дужан је да: 

• донесе ОДЛУКУ О КВАЛИФИКАЦИЈИ 

• достави одлуку о квалификацији подносиоцима пријава НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 

ШЕСТ МЕСЕЦИ од дана подношења пријаве.  

– у случају да секторски наручилац сматра да ће доношење одлуке трајати дуже 

од четири месеца од дана подношења пријава, дужан је да обавести 

подносиоца пријаве у року од два месеца од дана подношења пријаве о:  

o разлозима који оправдавају дужи временски период за одлучивање  

o датуму до кога ће одлучити о његовом захтеву, у ком случају не може да 

буде дуже од шест месеци од дана подношења пријаве.  

Секторски наручилац дужан је да ОДЛУКУ О ОДБИЈАЊУ ПРИЈАВА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ са 

образложењем разлога за одбијање достави подносиоцу пријаве без одлагања, а 

најкасније у року од 15 дана од дана доношења одлуке.  

• разлози за одбијање морају да се заснивају на критеријумима за квалификацију 

 

 

 

 

 

Члан 70. Закона о 

јавним набавкама 

Секторски наручилац током трајања система квалификације може да искључи 

кандидата из система ако кандидат ПРЕСТАНЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА 

КВАЛИФИКАЦИЈУ. 

• дужан је да кандидату који ће бити искључен из система квалификације достави 

одлуку о искључењу из система најмање 15 дана пре дана престанка 

квалификације, са образложењем разлога који оправдавају искључење из 

система. 
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ДОДЕЛА УГОВОРА 

Обавештење о успостављању система квалификације се 

користи као јавни позив   уговори који су обухваћени 

системом квалификације додељују се: 

• ПРИМЕНОМ ПРАВИЛА ДРУГЕ ФАЗЕ: 

– рестриктивног поступка  

– преговарачког поступка са објављивањем 

– конкурентног дијалога или  

– партнерства за иновације  

• позивање свих квалификованих привредних субјеката у систему квалификације, 

односно у оквиру појединих категорија система квалификације. 

 

Члан 70. Закона о 

јавним набавкама 
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Рок на који је 

успостављен 

систем 

квалификације 

Објављивање 

обавештења о 

успостављању 

система 

квалификације које 

се користи као јавни 

позив 

Трајање система квалификације 

Кандидат може да буде 

искључен из система ако 

престане да испуњава 

услове за квалификацију 

Одлука о 

квалификацији 

Могућност 

подношења 

пријава за 

квалификацију 

Одлука о 

одбијању 

пријаве за 

квалификацију 

Примена правила друге фазе: 

– рестриктивног поступка 

– преговарачког поступака са 

објављивањем 

– конкурентног дијалога или  

– партнерства за иновације 

Додела 

уговора 

Понављање током 

трајања система 

квалификације 


