
ПРИЛОГ 4 
ИЗЈАВA  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ПОСТУПКУ 

  Под  пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

да привредни субјект:  

__________________________________________________________ 
           (назив правног лица)              (место)                                                  (адреса) 
 
__________________________________________________________ 
           (матични број)                   (ПИБ)                (текући рачун код банке) 

 

у поступку подношења понуда ради поверавања обављања угоститељске делатности, односно уступања 
просторних капацитета научно технолошког парка ниш ради организовања пружања угоститељских услуга  
у за ту намену предвиђеним просторима у комплексу 

„НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НИШ“ 
Улица Александра Медведева 2A Ниш 

 

испуњава следеће услове:  

•      Да привредни субјект испуњава све услове за обављање угоститељске делатности у складу са 
важећим прописима; 

•      Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана 
истека рока за подношење понуда, није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није 
утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за кривична дела: 

(1)     кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело 
удруживање ради вршења кривичних дела; 

(2)    кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са 
јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело 
давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, 
кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично 
дело преварe, 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; 

•      Да привредни субјект у тренутку подношења понуде, има у раду најмање 1 (један) угоститељски 
објекат који послује у временском периоду дужем од три (3) године; 

•      Да је привредни субјект у наведеном периоду остваривао позитивне пословне резултате; 

•      Да привредни субјект није био у блокади последњe 3 (три) годинe;  

•      Да није 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; 

•     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; 



•     Да не постоји сукоб интереса, у смислу позитивног законодавства, који не може да се отклони 
другим мерама; 

• Да није извршио непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до 
поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку подношења понуда или је доставио 
обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора 
привредног субјекта или закључења  уговора;  

•     Да привредни субјект располаже кадровским капацитетом потребним за пружање предметних 
услуга тј. да на дан 31.12.2021. године имао најмање 20 (двадесет) запослених лица;  

•     Да је привредни субјект у претходне три године остварио  промет од вршења  угоститељске 
делатности у вредности од најмање 100.000.000,00 динара; 
 
 Привредни субјект овим путем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује и: 
 

- да неопозиво прихвата начин обрачуна и услове плаћања накнаде и пратећих комуналних 
трошкова; 

 
- да је сагласан са критеријумима захтеваног квалитета услуге, односно са условима наведеним 

у тачки 2.4 јавног позива и 
 
- да није повезан са криминалним групама и осталим облицима криминала. 

 
Дана    .    .2022. године                     

  
                           М.П.      _______________________      

(потпис овлашћеног лица) 
 


