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АЛЕКСАНДРА КРИВОКАПИЋ

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ



Шта је систем квалификације?

- Новина у Закону о јавним набавкама

- Инструмент у поступку јавне набавке

- Намењен само секторским наручиоцима

- Не постоје посебни услови за примену овог инструмента – сва добра, услуге или 

радови

- Писана евиденција квалификованих ПС – као листа кандидата



Како се успоставља и води СК?

- Секторски наручилац објављује обавештење о успостављању система квалификације

- Током целог периода трајања система квалификације сви привредни субјекти могу поднети пријаву –
нема рока за подношење пријава

- Одлука о признавању квалификације се доноси најкасније у року од 6 месеци од дана подношења 
пријаве

- Одлука о одбијању пријаве се подносиоцу пријаве доставља без одлагања, а најкасније у року од 15 
дана од дана доношења одлуке

- Наручилац може да искључи кандидата из СК уколико престане да испуњава услове. Одлука о 
искључењу се кандидату доставља најмање 15 дана пре дана престанка квалификације



Критеријуми и правила за 

функционисање СК

- Секторски наручилац одређује две врсте критеријума и правила:

▪ Критеријуме и правила за квалитативни избор привредног субјекта (чл. 111. - 117. 

ЗЈН) и

▪ Критеријуме и правила за функционисање СК (правила за упис, могућност за 

ажурирање критеријума и правила за квал. избор, као и трајање система)

- Обе врсте критеријума и правила могу да се ажурирају по потреби, и исти се 

објављују на Порталу - пример



Трајање СК, категорије и остале 

карактеристике СК

- Секторски наручилац одређује период трајања система, а може да траје и неодређено

- Ако се током трајања СК измени време трајања система, инфо о томе се објављује у 
обавештењу о успостављању СК

- Ако се СК оконча пре рока на који је успостављен, инфо о томе се објављује у 
обавештењу о додели уговора

- Секторски наручилац може да образује категорије у оквиру једног СК – партије

- Када се обавештење о успостављању СК користи као јавни позив, уговори се додељују 
применом правила друге фазе рестриктивног поступка, преговарачког поступка са обј, 
конкурентног дијалога или партнерства за иновације



Хвала на пажњи!


