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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

124/2012) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена измена и 

допуна конкурсне документације за јавну набавку добара обликована по партијама Партија бр. 1. – 

рафинисано јестиво сунцокретово уље и Партија бр. 2. – бели кристал шећер ЈН БР 1/2014. 

 

I   ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ   

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА 
ПАРТИЈА 1. - РАФИНИСАНО ЈЕСТИВО СУНЦОКРЕТОВО УЉЕ 

ПАРТИЈА 2. – БЕЛИ КРИСТАЛ ШЕЋЕР 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1 / 2014 
 
 

1. У конкурсној документацији у делу V „Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 
76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ на страни број 7/66 у 
тачки 2. „ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА УКОЛИКО 
ИХ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ОДРЕДИО у оквиру ПАРТИЈЕ 1. Јестиво рафинисано сунцокретово уље  додаје се 
нова подтачка“. 
Иза подтачке 1) убацује се нова подтачка 2) и гласи:  
„Пословни капацитет: Декларација-сертификат о квалитету и квантитету и здравственој исправности 

акредитоване контролне куће којим понуђач доказује усаглашеност понуде са важећим Правилником.“ 

Досадашња подтачка 2) постаје подтачка 3). 
 
2. У конкурсној документацији у делу V „Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 

76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ на страни број 7/66 у 

тачки 2. „ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА УКОЛИКО 

ИХ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ОДРЕДИО у оквиру ПАРТИЈЕ 2. Бели кристал шећер додаје се нова подтачка“. 

Иза подтачке 1) убацује се нова подтачка 2) и гласи:  
„Пословни капацитет: Декларација-сертификат о квалитету и квантитету и здравственој исправности 
акредитоване контролне куће којим понуђач доказује усаглашеност понуде са важећим Правилником.“ 
Досадашња подтачка 2) постаје подтачка 3). 
 
3. У конкурсној документацији у делу V „Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и упутсво како се доказује испуњеност тих услова“ на страни број 8/66 у 
тачки 5. „УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА“ у подтачки 2) после речи „основног 
суда“ додаје се реч „и вишег суда“. 
 
 
На основу ових измена и допуна утврђен је ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ дела  V „Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова“.  
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ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА УКОЛИКО 

ИХ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ОДРЕДИО 
 
ПАРТИЈА 1. Јестиво рафинисано сунцокретово уље 

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

1) Неопходан финансијски капацитет: да је понуђач за претходне три пословне године (2011., 2012. и 
2013.) имао укупне приходе у вредности од 20.000.000,00 динара.  

2) Пословни капацитет: Декларација-сертификат о квалитету и квантитету и здравственој исправности 

акредитоване контролне куће којим понуђач доказује усаглашеност понуде са важећим 

Правилником.  

3) Ако располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 
 

    Довољан  технички  капацитет:  
а) Да у моменту подношења понуде користи – у сопственом власништву поседује - одговарајући 
грађевински складишни простор минималног капацитета 500 тона;  
 
б) Довољан кадровски капацитет: да има запослена лица која ће бити одговорна за извршење 
уговора, лица одговорна за контролу квалитета да има једног запосленог са VII-1 степеном 
стручне спреме, пољопривредне, технолошке или друге и једног запосленог са најмање IV 
степеном стручне спреме на пословима који су предмет набавке. 

 
ПАРТИЈА 2. Бели кристал шећер  

 
1) Неопходан финансијски капацитет: да је понуђач за претходне три пословне године (2011., 2012. и 

2013.) имао укупне приходе у вредности од 20.000.000,00 динара. 
2) Пословни капацитет: Декларација-сертификат о квалитету и квантитету и здравственој исправности 

акредитоване контролне куће којим понуђач доказује усаглашеност понуде са важећим 

Правилником.  

3) Ако располаже техничким и кадровским капацитетом: 
 
Довољан технички капацитет: 

а) Да у моменту подношења понуде користи- у сопственом власништву поседује- одговарајући 
грађевински складишни простор минималног капацитета 500 тона;  
б) Довољан кадровски капацитет: да има запослена лица која ће бити одговорна за извршење 
уговора, лица одговорна за контролу квалитета и да има једног запосленог са VII -1 степеном 
стручне спреме, пољопривредне, технолошке или друге и једног запосленог са најмање IV 
степеном стручне спреме. 
 

5.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
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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 и вишег 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; 
 
 
 
 

Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овим изменама и допунама. 
 
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
објављују се на Порталу јавних набваки и на интернет страници Наручиоца.  
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
 


