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Број: ЈН 09/17/ОП 
Датум: 29.08.2017.      
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике Србије 
бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 
 

3. ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  

НАБАВКА НАМИРНИЦА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 
09/17/ОП 

 
Дана 27.07.2017. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је 
позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке у 
отвореном поступку,  број 09/17/ОП, у којој Наручилац врши измену на следећи начин: 
                                                             I 
 
IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
  
   Измењена конкурсна документација налази се у прилогу ове измене.  
   У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 
 
                                                    

II 
Рок за достављање понуда се продужава, те се понуде могу доставити до  08.09.2017. 

године до 11,00 часова. 
 Јавно отварање понуда  је 08.09.2017. године у 11,30 часова. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да 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, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

5) да је у претходне 3 обрачунске године (2016,2015 и 2014) имао позитиван 
биланс на крају године, односно да су му приходи били већи од расхода 

6) да у претходне 2 године рачунајући до дана објављивања позива за подношење 
понуда није био у блокади, односно да му рачун није био блокиран 

7) да је испоручивао добра у претходне 3 године (2016,2015 и 2014) 
8) да је уписан у Централни регистар објеката у складу са чланом 15. Закона о 

безбедности хране (за понуђаче за које је Законом предвиђена наведена 
обавеза) или да има решење надлежног органа о испуњености услова за 
обављање делатности, ако се ради о објектима за које посебним прописом није 
предвиђена обавеза уписа у регистар 

9) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 1-Јунеће и свињско месо, 
поседује адекватно возило за превоз робе (хладњача) 

10) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 2-Пилеће месо, поседује 
адекватно возило за превоз робе (хладњача) 

11) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 2-Пилеће месо, добра из ове 
партије доставља наручиоцу свакодневно (радним данима), до 09,00 часова 
ујутру 

12) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 2-Пилеће месо,поседује 
адекватне сертификате и то уколико је понуђач произвођач робе коју 
нуди сертификат ISO 22000, а уколико понуђач није произвођач тада је 
дужан да достави сертификат HACCP и сертификат ISO 9001 за 
понуђача, а за произвођача сертификат ISO 22000 

13) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 2-Пилеће месо,поседује 
овлашћење произвођача за стављање у промет добара која су предмет ове 
партије. 

14) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 3-Риба, поседује адекватно 
возило за превоз робе (хладњача) 

15) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 4-Млеко и млечни производи, 
добра из ове партије доставља наручиоцу свакодневно, осим недељом, у 
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периоду од 5 до 6 часова ујутру, као и да поседује адекватно возило за превоз 
робе (хладњача) 

16) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 5-Хлеб, добра из ове партије 
доставља наручиоцу свакодневно, у периоду од 5 до 6 часова ујутру и да је 
хлеб који доставља погодан за машинско сечење 

17) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 11-Сувомеснати производи и 
прерађевине од меса испуњава следеће услове: 

 -да у власништву или закупу има одговарајући магацински простор, који му 
 омогућава извршавање уговорних обавеза 
 -да у власништву или закупу има одговарајуће транспортно  
 возило (хладњача) 

 -да понуђач, уколико подноси понуду за партију 11-Сувомеснати производи и 

 прерађевине од меса,поседује адекватне сертификате и то уколико је 
 понуђач произвођач робе коју нуди сертификат ISO 22000, а уколико 
 понуђач није произвођач тада је дужан да достави сертификат HACCP 
 и сертификат ISO 9001 за понуђача као и сертификат ISO 22000 (који у 
 себи  обједињује и сертификат HACCP) а за произвођача 
 -да су добра која нуди под ставкама 2, 4-8, 10, 12-20 без глутена и алергена 
 -да понуђач, а уколико није произвођач робе која је предмет набавке, има  
 овлашћење  произвођача  за  продају односно  дистрибуцију добара за  
 2017/2018 годину за Геронтолошког центра из Суботице а у вези са 
 реализацијом јавне набавке за партију 11 
18) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 12-Смрзнуто воће и поврће, 
поседује адекватно возило за превоз робе (хладњача) 
19) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 14-Сиреви, поседује адекватно 
возило за превоз робе (хладњача) 
20) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 16-Остале намирнице, поседује 
адекватно возило за превоз смрзнуте робе из партије (хладњача) 

21) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 17-Ћуреће месо, поседује 
адекватно возило за превоз робе (хладњача) 
22) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 17-Ћуреће месо, добра из 
ове партије доставља наручиоцу свакодневно (радним данима), до 09,00 
часова ујутру 
23) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 17-Ћуреће месо,поседује 
адекватне сертификате и то уколико је понуђач произвођач робе коју нуди 
сертификат ISO 22000, а уколико понуђач није произвођач тада је дужан да 
достави сертификат HACCP односно сертификат ISO 22000 (који у себи 
обједињује и сертификат HACCP) а за произвођача сертификат ISO 22000) 
24) да понуђач, уколико подноси понуду за партију 17-Ћуреће месо, поседује 
овлашћење произвођача за стављање у промет добара која су предмет ове 
партије 

25) да понуђачи поседују доказ о успостављању система безбедости хране  у складу 
са Законом о безбедности хране и Правилником о условима хигијене 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона.   
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве  

(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси 
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

5) Биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог 
биланса стања, за претходне три обрачунске године (2016, 2015 и 2014. 
година).Достављени биланси морају бити у форми потврде о регистрацији од 
надлежне организације (АПР) Уколико понуђач није у могућности да приложи 
регистровани биланс стања и успеха за 2016. годину може да достави 
сопствену пријаву са Сајта АПР-а одштампане податке који су им достављени- 
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биланс стања и успеха за 2016. годину (уз потврду пријема пријаве од стране 
АПР-а као доказ). Уместо биланса стања и успеха у претходне три обрачунске 
године (2016,2015 и 2014. година) понуђач може доставити извештај о бонитету 
(образац БОН ЈН) који садржи сажете билане стања и успеха за те три године 
(при том треба водити рачуна да БОН ЈН образац садржи мишљење 
овлашћеног ревизора само за једну од три године, тако да поред тога треба 
доставити и мишљење овлашћеног ревизора за две остале године). Уколико 
понуђач у некој од три претходне године није био обвезник ревизије, тј. уколико 
је био разврстан у категорију малих предузећа, онда за ту годину није обавезан 
да достави мишљење овлашћеног ревизора.У противном, понуђач је обавезан 
да достави мишљење овлашћеног ревизора за сваку од претходне три 
године.Уколико је понуђач предузетник или физичко лице и нема обавезу 
сачињавања годишњих финансијских извештаја (БУ и БС), као доказ о 
испуњености неопходног финансијског капацитета може доставити биланс 
прихода и расхода, извод са рачуна или неки други одговарајући званични 
документ. 

 Зa регистрована пољопривредна газдинства понуђач је дужан да достави 
 Потврду Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о упису 
 пољопривредног газдинства у регистар пољопривредних газдинстава и доказ о 
 отвореном наменском рачуну за потребе пољопривредног газдинства. (уговор 
 са банком или фотокопија картице текућег рачуна) 

6) Потврда Народне Банке Србије која се односи на дане блокаде рачуна (и то 3 
године уназад рачунајући од дана објављивања позива на порталу Управе за 
јавне набавке, односно за период од 27.07.2015. до 27.07.2017. године 

7) Потврду о извршењу уговорних обавеза  за период од претходне 3 године 
(2016,2015 и 2014) којом доказује да је имао испоручена добра за сваку од 
партија за коју подноси понуду у наведеном временском периоду.Референце 
(потврде о извршењу уговорених обавеза) су  услов за учешће у поступку  и 
понуђач треба да достави одговарајуће референце (потврде о извршењу 
уговорених обавеза ) које се односе на испоруку робе која је предмет набавке и 
то за сваку партију појединачно, обавезно за све три године. 

8) Доказ да је уписан у Централни регистар објеката у складу са чланом 15. 
Закона о безбедности хране (за понуђаче за које је Законом предвиђена 
наведена обавеза) или Решење министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде о испуњености услова за обављање делатности, ако се ради о 
објектима за које посебним прописом није предвиђена обавеза уписа у регистар 

9) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 1-Свињско и јуунеће месо достави 
писмену изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне документације), 
потписану и оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да поседује 
адекватно возило за превоз робе (хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну 
документацију приложи фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено 
возило.Такође, понуђач је дужан да достави и документацију којом потврђује да 
наведено возило поседује хладњачу односно уграђени расхладни уређај издату 
од стране тела које има дозволу односно које је сертификовано за издавање 
уверења којим се потврђује да је на возилу извршена термоизолација товарног 
дела и уграђен расхладни уређај .Уколико понуђач не поседује наведено возило 
у свом власништву, у том случају дужан је да достави наручиоцу уговор 
закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза хладњачом за 
потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за то 
возило. 

10)  Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 2-Пилеће месо достави писмену 
изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне документације), потписану и 
оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да поседује адекватно 
возило за превоз робе (хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију 
приложи фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило.Такође, 
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понуђач је дужан да достави и документацију којом потврђује да наведено 
возило поседује хладњачу односно уграђени расхладни уређај издату од стране 
тела које има дозволу односно које је сертификовано за издавање уверења 
којим се потврђује да је на возилу извршена термоизолација товарног дела и 
уграђен расхладни уређај.Уколико понуђач не поседује наведено возило у свом 
власништву, у том случају дужан је да достави наручиоцу уговор закључен са 
другим субјектом о уговарању услуга превоза хладњачом за потребе 
реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за то возило. 

11)  Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 2-пилеће месо достави писмену 
изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне документације),потписану и 
оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да ће испоруку робе 
која је предмет ове партије вршити свакодневно (радним данима),на основу 
требовања Наручиоца до 09,00 часова ујутру. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу да Наручиоцу за партију 2-пилеће месо достави 
сертификат произвођача и то ISO 22000.Уколико понуђач није произвођач дужан је 
да за произвођача достави сертификат ISO 22000, а за себе сертификат HACCP и 
сертификат ISO 9001. Уколико важност наведених сертификата истиче у току 
трајања уговора понуђач је дужан да обезбеди нове (продужене-
ресертификоване), сертификате, а о чему доставља одговарајућу изјаву. 

12) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 2-пилеће месо достави потписану и 
печатирану изјаву произвођача, на меморандуму произвођача, којом 
произвођач даје сагласност понуђачу за продају добара из партије 2 – пилеће 
месо, за 2017/2018 годину, а на основу спроведене набавке. 

13) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 3-Риба достави писмену изјаву (чији 
је образац дат у оквиру конкурсне документације), потписану и оверену печатом 
од стране овлашћеног лица понуђача, да поседује адекватно возило за превоз 
робе (хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију приложи 
фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило.Такође, понуђач 
је дужан да достави и документацију којом потврђује да наведено возило 
поседује хладњачу односно уграђени расхладни уређајиздату од стране тела 
које има дозволу односно које је сертификовано за   издавање уверења којим се 
потврђује да је на возилу извршена термоизолација товарног дела и уграђен 
расхладни уређај.Уколико понуђач не поседује наведено возило у свом 
власништву, у том случају дужан је да достави наручиоцу уговор закључен са 
другим субјектом о уговарању услуга превоза хладњачом за потребе 
реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за то возило. 

14) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 4-Млеко и млечни производи достави 
писмену изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне (документације), 
потписану и оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да ће 
испоруку робе која је предмет ове партије вршити свакодневно осим недељом, у 
периоду од 5-6 часова ујутру, као и да поседује адекватно возило за превоз 
робе (хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију достави писмену 
изјаву (чији је образац дат  оквиру конкурсне документације), потписану и 
оверену печатом од стране  овлашћеног лица понуђача, да поседује адекватно 
возило за превоз робе (хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију 
приложи  фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено 
возило.Такође, понуђач је дужан да достави и документацију којом потврђује да 
наведено возило поседује хладњачу односно уграђени расхладни уређај издату 
од стране тела које има дозволу односно које је  сертификовано за издавање 
уверења којим се потврђује да је на возилу извршена термоизолација товарног 
дела и уграђен расхладни уређај .Уколико понуђач не поседује наведено возило 
у свом власништву, у том случају дужан је да достави наручиоцу уговор 
закључен са другим  субјектом о уговарању услуга превоза хладњачом за 
потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за  
возило. 
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15) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 5-Хлеб достави писмену изјаву (чији 
је образац дат у оквиру конкурсне документације), потписану и оверену печатом 
од стране овлашћеног лица понуђача, да ће испоруку  робе која је предмет ове 
партије вршити свакодневно два пута дневно и  то прву испоруку у периоду од 5 
до 6 часова ујутру, а другу у периоду од  11-12 часова, у количинама по 
договору са Наручиоцем fco магацин купца, те да је хлеб који понуђач нуди у 
својој понуди подобан за машинско  сечење. 

16) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 11-Сувомеснати производи и 
прерађевине од меса достави следеће доказе: 

-доказ о власништву над одговарајућим магацинским простором (извод из листа 
непокретности), односно уговор о закупу таквог простора 
-фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило.Такође, понуђач је 
дужан да достави и документацију којом потврђује да наведено возило поседује 
хладњачу односно уграђени расхладни уређај издату од стране тела које има дозволу 
односно које је сертификовано за издавање уверења којим се потврђује да је на возилу 
извршена термоизолација товарног дела и уграђен расхладни уређај .Уколико понуђач 
не поседује наведено возило у свом власништву, у том случају дужан је да достави 
наручиоцу уговор закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза 
хладњачом за потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за 
то возило. 
-Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 11- Сувомеснати производи и прерађевине 
од меса достави одговарајуће сертификате. Уколико je сертификат на страном језику 
дужан је да достави превод истог на српски језик који је извршио овлашћени 
преводилац. Уколико важност наведеног сертификата истиче у току трајања уговора 
понуђач је дужан да обезбеди нове (продужене-ресертификоване), сертификате, а о 
чему доставља одговарајућу изјаву. 
-изјаву понуђача, односно уколико понуђач није произвођач изјаву произвођача о томе 
да су добра која понуђач нуди под ставком 2, 4-8, 10, 12-20 без глутена и алергена, 
потписану и печатирану од стране одговорног лица 
-понуђач је дужан да  уколико није  произвођач робе достави фотокопију уговора или 
овлашћења којим га је произвођач овластио да у  2016/2017 години врши продају 
односно дистрибуцију наведене робе за потребе Геронтолошког центра из Суботице а 
у вези са реализацијом јавне набавке за партију 11 
18) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 12-Смрзнуто воће и поврће достави 
писмену изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне документације), потписану и 
оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да поседује адекватно возило 
за превоз робе (хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију приложи 
фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило.Такође, понуђач је 
дужан да достави и документацију којом потврђује да наведено возило поседује 
хладњачу односно уграђени расхладни уређај издату од стране тела које има дозволу 
односно које је сертификовано за издавање уверења којим се потврђује да је на возилу 
извршена термоизолација товарног дела и уграђен расхладни уређај .Уколико понуђач 
не поседује наведено возило у свом власништву, у том случају дужан је да достави 
наручиоцу уговор закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза 
хладњачом за потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за 
то возило. 
19) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 14-Сиреви достави писмену изјаву (чији 
је образац дат у оквиру конкурсне документације), потписану и оверену печатом од 
стране овлашћеног лица понуђача, да поседује адекватно возило за превоз робе 
(хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију приложи фотокопију 
саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило.Такође, понуђач је дужан да 
достави и документацију којом потврђује да наведено возило поседује хладњачу 
односно уграђени расхладни уређај издату од стране тела које има дозволу односно 
које је сертификовано за издавање уверења којим се потврђује да је на возилу 
извршена термоизолација товарног дела и уграђен расхладни уређај .Уколико понуђач 
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не поседује наведено возило у свом власништву, у том случају дужан је да достави 
наручиоцу уговор закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза 
хладњачом за потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за 
то возило. 
     20) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 16-Остале намирнице достави 
писмену изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне документације), потписану и 
оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да поседује адекватно возило 
за превоз робе (хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију приложи 
фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило.Такође, понуђач је 
дужан да достави и документацију којом потврђује да наведено возило поседује 
хладњачу односно уграђени расхладни уређај издату од стране тела које има дозволу 
односно које је сертификовано за издавање уверења којим се потврђује да је на возилу 
извршена термоизолација товарног дела и уграђен расхладни уређај .Уколико понуђач 
не поседује наведено возило у свом власништву, у том случају дужан је да достави 
наручиоцу уговор закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза 
хладњачом за потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за 
то возило. 

21) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 17-Ћуреће месо достави писмену 
изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне документације), потписану и 
оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да поседује адекватно 
возило за превоз робе (хладњача), те да наручиоцу уз конкурсну документацију 
приложи фотокопију саобраћајне дозволе (очитане) за наведено возило.Такође, 
понуђач је дужан да достави и документацију којом потврђује да наведено 
возило поседује хладњачу односно уграђени расхладни уређај издату од 
стране тела које има дозволу односно које је сертификовано за издавање 
уверења којим се потврђује да је на возилу извршена термоизолација товарног 
дела и уграђен расхладни уређај.Уколико понуђач не поседује наведено возило 
у свом власништву, у том случају дужан је да достави наручиоцу уговор 
закључен са другим субјектом о уговарању услуга превоза хладњачом за 
потребе реализације уговорених обавеза, као и горе наведене доказе за то 
возило. 
22) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 17-Ћуреће месо достави писмену 
изјаву (чији је образац дат у оквиру конкурсне документације, потписану и 
оверену печатом од стране овлашћеног лица понуђача, да ће испоруку робе 
која је предмет ове партије вршити свакодневно (радним данима),на основу 
требовања Наручиоца до 09,00 часова ујутру. 
23) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 17-Ћуреће месо достави 
сертификат произвођача и то ISO 22000.Уколико понуђач није произвођач 
дужан је да за произвођача достави сертификат ISO 22000, а за себе 
сертификат HACCP односно сертификат ISO 22000 (који у себи обједињује и 
сертификат HACCP).Уколико су сертификати на страном језику дужан је да 
достави превод истих на српски језик који је извршио овлашћени преводилац. 
Уколико важност наведених сертификата истиче у току трајања уговора понуђач 
је дужан да обезбеди нове (продужене-ресертификоване), сертификате, а о 
чему доставља одговарајућу изјаву. 
24) Понуђач је дужан да Наручиоцу за партију 17-Ћуреће месо достави 
потписану и печатирану изјаву произвођача, на меморандуму произвођача, 
којом произвођач даје сагласност понуђачу за продају добара из партије 17 – 
Ћуреће месо, за 2016/2017 годину, а на основу спроведене набавке. 
25) Понуђачи су дужни да у складу са Законом о безбедности хране и Правилником о 
условима хигијене хране доставе доказ о успостављању система безбедности хране –
HACCP и то достављањем уверења тј. сертификата о успостављању система 
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HACCP.уколико понуђач није произвођач робе коју нуди дужан је да достави доказ и о 
томе да произвођач има успостављен систем безбедности хране – HACCP и то 
достављањем уверења тј. сертификата о успостављању система HACCP код 
произвођача. 
Понуђачи тј. примарни произвођачи који по важећим прописима нису у обавези да 
уведу дати систем (HACCP) већ су дужни да спроводе добру праксу која се односи на 
безбедност хране дужни су приликом подношења понуде да поднесу фотокопију 
Уговора са овлашћеном тј. акредитованом Установом или другим субјектом, а који се 
односи на уговарање контроле намирница које понуђач нуди у својој понуди.Такође, 
сваки понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, а који је доставио Уговор о 
вршењу контроле добара са овлашћеним субјектом (Институција, лабораторија и сл. 
која је акредитована за овакву врсту контроле), биће у обавези да приликом сваке 
испоруке робе на захтев Наручиоцу достави Извештај о испитивању у коме ће се тачно 
навести која је роба контролисана , у којој количини, с тим да дата контрола у 
зависности од врсте културе може да се врши за одређену количину или за једну 
бербу, у зависности од начина контроле који спроводи акредитована Установа. 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) -4). 
  
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани нач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


