
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 

14/15, 68/15) Комисија за јавну набавку обавештава сва  заинтересова лица да је 

извршена измена Конкурсне документације за јавну набавку услуга бр. 05/15 – 

Припремање и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом 

боравку 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 

Дел.бр. 994-2/15 од 22.10.2015. 

 

У погледу услова који се односи на финансијски капацитет, мења се у делу који се 

односи на период обрачунских година и то:  

 

1. На страни 4. у оквиру одељка IV – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ, тачка 2 - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА - ДОДАТНИ УСЛОВИ, мења се подтачка 1. и 

гласи: 

 

„У погледу финансијског капацитета услов је да понуђач у периоду од претходне 

три обрачунске године, (2011., 2012. и 2013. године) није пословао са губитком“, 

 

 

2. На страни 8. у оквиру одељка V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 2 - Понуђач испуњеност додатних услова из 

члана 76. Закона доказује на следећи начин:, мења се подтачка 2.1. и гласи: 

 

„2.1. У погледу финансијског капацитета услов је да понуђач у периоду од 

претходне три обрачунске године, (2011., 2012. и 2013. године) није пословао са 

губитком 

Доказ: 

• Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за 

претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013.). 

• Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему 

простог/двојног књиговодства, доставља потврде о броју дана неликвидности коју 

издаје Народна банка Србије.“, 

 

 

3. На страни 17., мења се образац 2 и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 2 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  

О ИСПУЊАВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ,  

ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач __________________________________________________ [навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке мале вредности бр.05/15- припрема и дистрибуција школског оброка 

– ручка за ученике у продуженом боравку, испуњава све додатне услове у вези са 

финансијским, техничким и кадровским капацитетом дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач у  периоду од претходне три обрачунске године, (2011., 2012. и 2013. године) 

није пословао са губитком, 

2. Понуђач поседује минимум три транспортна (доставна) возила са термоизолационом 

комором, намењених за превоз (дистрибуцију) оброка. 

3. Понуђач у моменту објављивања позива за подношење понуде има минимум 13 радно 

ангажованих лица у радном односу или ван радног односа, у оквиру следеће 

квалификационе структуре: 

 Прехрамбени технолог – мин. 1; 

 Нутрициониста – мин. 1; 

 Лице задужено за спровођење добре произвођачке и хигијенске праксе и примену 

HACCP – мин. 1; 

 Лица задужена за припрему оброка (кувари, пекари, посластичари, месари, помоћни 

радници у кухињи и сл.) – мин. 7; 

 Лица задужена за дистрибуцију оброка (возач, помоћни радник у транспорту и сл.) – 

мин. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Место: ______________                                Понуђач: 

      

Датум: ______________                                      М.П.                   ______________________ 
 
 
 
 

 

 

 



Истовременo у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији време за достављање 

и отварање понуда мења се тако да гласи: 

Рок за подношење понуда: 29.10.2015. године до 14,00 часова, а јавно отварање 

понуда обавиће се 29.10.2015. године у 15,00 часова. 

 

Напомена:  

- Ове измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

- Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном 

изменама и допунама конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

 

 

Комисија за јавну набавку бр.05/15 

 


