
Општинска управа Пожега 

Тело за централизоване 

јавне набавке 

Пожега, Трг Слободе бр. 9 
Број: 404-3-23/2018  
Датум: 20.03.2018. године  

Јавна набавка број: 1.1.23/2018 

 

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку, формирана за спровођење поступка јавне 

набавке Набавка прехрамбених производа и артикала за потребе Пољопривредне школе, 

доноси следећу: 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Мења се конкурсна документација ЈН број 1.1.23/2018 за јавну набавку Набавка прехрамбених 

производа и артикала за потребе Пољопривредне школе тако што се: 
 

На страни 8. исте у одељку  IV 2. Додатни услови утврђени на основу чл. 76. брише тачка 2., којом је 

прописано да понуђач мора да располаже неопходним финансијским капацитетом, да је у 

претходне 3 (три) обрачунске године остварио укупни бруто приход у минималном износу од 

15.000.000,00 динара, као и други делови конкурсне документације који се односе на финансијски 

капацитет.   

 

На страни  11 Конкурсне документације  у тачки 3.  Пословни капацитет, у делу – Неопходан 

пословни капацитет: да је понуђач у у претходне две године извршио минимум по две референтне 

испоруке добара која су иста или слична предмету конкретне партије, за сваку обрачунску годину, 

треба додати у износу процењене вредности појединачне партије. 
 

Такође, из конкурсне документације треба брисати одредбе којима се траже оверене копије за 

доказивање испуњености услова, већ се траже само копије.   

 

 

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације: 

 IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова од стране 8. до 11. 

 

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке 
измењене стране конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део 
конкурсне документације. 

 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈН БР. 1.1.23/2018 
 
 
 
 
 



 

IV -  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници и физичка 

лица – тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним 

набавкама и то: 

 

 

  

IV 1. Обавезне услове по чл. 75.: 

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

2. он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре. 

3. 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. 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

5. да је поштовао обавезе које произлазе 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. 

IV 2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76.: 

 

 

1. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни 

стечајни поступак. 

2.   да располаже довољним пословним капацитетом. 

3.  да располаже довољним кадровским капацитетом и то: да има најмање 2 (двоје) стално 

запослених 

4. да има довољан технички капацитет: поседовање најмање једног одговарајућег доставног 

возила за испоруку предмета јавне набавке 

5.  да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране (НАССР) у свим 

фазама производње, прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у сваком 

објекту под својом контролом, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске 

праксе и анализе опасности и критичних контролних тачака, у складу са чланом 47. Закона о 

безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/09); 

6.  да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове у погледу траженог састава, нето 

количине , рока употребе, услова чувања, класе или категорије и сл. 

7.  Обезбеђена контрола квалитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА: 

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и условима 

конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл.77. Закона о јавним набавкама и у складу са 

Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник" бр. 86/2015), достављањем следећих доказа: 

  

Доказивање обавезних услова: 

 

1. Услов –Да је регистрован, доказује се:  
- За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода 

из регистра надлежног Привредног суда 

- За предузетнике:  Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извода из одговарајућег регистра 

- За физичка лица: Копија решења о регистрацији код надлежног органа, односно о 

упису у одговарајући регистар; 

Напомена:  

 Наведени доказ се доставља као фотокопија после објављивања позива за 

достављање понуда. 

 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 

чланови      групе понуђача:  

 

2. Услов – Није осуђиван, доказује се:  
- За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 

надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

- За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења  надлежне 

полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 

- За физичка лица: Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (доказ не може бити старији од 2 (два) месеца од дана 

отварања понуда); 

Напомена:  

 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума 

отварања понуда. 

 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 

чланови      групе понуђача:  

 

 

 

 

 

3. Услов– Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, доказује се: 



- За правна лица, предузетнике физичка лица: Уверењем Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

Напомена: 

 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума 

отварања понуда. 

 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови 

групе понуђача:   

4. Услов - Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 

органа, само ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом за добра који су предмет јавне 

набавке. 

Напомена: 

 Наведени доказ се доставља као фотокопија. 

 

5. Услов – доказује се Изјавом - Образац 18. – о  поштовању обавеза које произлазе 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. 

Напомена: 

 Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрсцу бр. 18. из конкурсне 

документације. 

 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови      

групе понуђача: 

Доказивање додатних услова: 

 

1. Услов – Стечај и ликвидација, доказује се Потврдом надлежног органа да над понуђачем није 

покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак. 

Напомена:  

 Наведени доказ се доставља као фотокопија потврде са датумом издавања. 

 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови      

групе понуђача:  

 

2. Пословни капацитет, - Неопходан пословни капацитет: да је понуђач у у претходне две године 

извршио минимум по две референтне испоруке добара која су иста или слична предмету конкретне 

партије, за сваку обрачунску годину у износу процењене вредности појединачне партије. 

 

Напомена:   

 Наведени доказ (списак и потврде) се доставља у оригиналу или као фотокопија 

после објављивања позива за достављање понуда. 

 Oвај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-

кумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача. 

 

3.  Довољан кадровски капацитет: да пре слања позива има у радном односу минимум два запослена 

(осим директора-власника) одговорним за извршење уговора. 

Доказ: попуњен Образац 20 - Изјава о довољном кадровском капацитету, оверена и потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача (саставни део конкурсне документације). 

 

 Доказ о располагању понуђача довољним кадровским капацитетом доставља сваки понуђач, 

без обзира на начин на који наступа. 

 Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни задати услов о 

довољном кадровском капацитету понуђача. 

 У случају подношења заједничке понуде, задати услов о довољном кадровском капацитету сви 

чланови групе понуђача испуњавају заједно. 

 



4. Услов - Довољан технички капацитет: поседовање најмање једног одговарајућег доставног возила 

за испоруку предмета јавне набавке. 

Доказ: попуњен Образац 21 - Изјава о довољном техничком капацитету, оверена и потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача (саставни део конкурсне документације)  

- Доказ о располагању понуђача довољним техничким капацитетом доставља сваки 

понуђач, без обзира на начин на који наступа. 

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни задати услов о 

довољном техничком капацитету понуђача. 

- У случају подношења заједничке понуде, задати услов о довољном техничком 

капацитету сви чланови групе понуђача испуњавају заједно. 

 

5. Доказ безбедности хране:  Сертификат НАССР 

Да понуђач има успостављен систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, 

прераде и промета хране, осим на нивоу примарне производње, у сваком објекту под својом 

контролом, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе опасности и 

критичних контролних тачака, у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС" 

бр. 41/09);  

 

Сертификат НАССР треба да поседује понуђач и сви субјекти у ланцу производње, прераде и 

промета храном, а у складу са одредбама Закона о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр. 41/09).    

Сертификат НАССР треба да буде достављен на српском језику, односно уколико је Сертификат 

НАССР издат на страном језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, 

овереном од стране судског тумача за предметни страни језик. 

 

Сертификат је обавезан за све партије. Доставља се у неовереној копији. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које испоручује). 

 

6. Услов - Да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове у погледу траженог састава, нето 

количине , рока употребе, услова чувања, класе или категорије и сл. 

Доказ: Фотокопија одштампаних текстуалних декларацијa производа, које су у складу са важећим 

прописима  (Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница(„Службени лист СЦГ“ 

број 4/2004,12/2004 и 48/2004) и Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране 

(„Службени гласник РС, број 85/2013), које се налазе на амбалажи, за све производе из партије за 

коју понуђач конкурише.  

 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које испоручује). 

7. Услов - Обезбеђена контрола квалитета  

Доказ: Важећи уговор са овлашћеном институцијом за испитивање здравствене исправности 

намирница, у неовереној копији. 

 Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које испоручује). 
 


