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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  заинтересована лица да је извршена измена Конкурсне документације за 

јавну набавку бр. 1.2.1. – Припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике у продуженом 

боравку 

 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1 

Дел.бр. 332-5/18 од 14.06.2018. год. 

 

На страни бр.8 у оквиру  додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, мења се: 

-  услов под редним бр.3. – Кадровски капацитет,  

- доказ под редним бројем 4. – Спровођење и контрола микробиолошке исправности готових 

јела и брисева и  

- доказ под редним бројем 6. – Да 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. гл. РС" бр. 41/09)– сертификат HACCP; 

 

и то тако да после измене гласе: 

 
2) ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Р. бр. Услов Доказ 

3 

 

 

 

Кадровски капацитет 

Услов је да понуђач у моменту објављивања позива 

за подношење понуде има минимум 10 радно 

ангажованих лица (у радном односу или ван радног 

односа), у оквиру следеће квалификационе 

структуре: 

 Инжењер прехрамбене технологије – мин. 1; 

 Виши дијететичар - нутрициониста – мин. 1; 

 Лице задужено за спровођење добре 

произвођачке и хигијенске праксе и примену 

HACCP – мин. 1; 

 Лица задужена за припрему оброка:  

-ВКВ кувар – мин. 1 

-месар – мин. 1 

-пекар – мин. 1 

-помоћни кувар – мин. 1; 

 Лица задужена за дистрибуцију оброка     -- -

-возач -  мин. 2 

-транспортни радник – мин. 1. 

 

*Понуђач у понуди доставља фотокопије важећих 

санитарних књижица за запослено особље које 

долазе у додир са намирницама и задужено је за 

припрему оброка. 

* За лица ван радног односа (ангажована у складу са 

Законом о раду- „Службени гласник РС“, бр. 

24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) период 

радног ангажовања мора да покрива период на који 

се уговара предметна јавна набавка. 

 

 У погледу квалификационе структуре: 

 

- Инжењер прехрамбене технологије – доказ о 

квалификацији у виду дипломе пољопривредног 

факултета тог усмерења; 

- Виши дијететичар - нутрициониста – доказ о 

квалификацији у виду дипломе више медицинске школе 

тог усмерења; 

- Лице задужено за спровођење добре произвођачке и 

хигијенске праксе и примену HACCP – Доказ о 

оспособљености у виду важећег HACCP сертификата за 

наведено лице; 

- Лица задужена за припрему оброка – доказ о 

квалификацији у виду дипломе средње школе тог 

усмерења; 

- Лица задужена за дистрибуцију оброка      -возач -  доказ 

о квалификацији у виду дипломе средње школе 3. или 4. 

степен тог усмерења (саобраћајни техничар или 

инструктор вожње)                                                                 

-транспортни радник – доказ о квалификацији у виду 

дипломе основне школе                    

 За сва наведена лица је потребно доставити правни 

основ радног ангажовања у виду копија уговора о раду 

или копија уговора о привременим и повременим 

пословима или копија другог правног основа у складу са 

ЗОР. Уз правни основ ангажовања неопходно је 

доставити М обрасце за сва лица наведена у обрасцу бр. 

2. 

 Фотокопије важећих санитарних књижица за сва 

наведена лица која долазе у додир са намирницама и 

задужена су за припрему и дистрибуцију оброка. 

Напомена: Све тражене квалификације представљају доњу 

границу, односно минималне тражене квалификације за 

испуњење кадровског капацитета што значи да ће Комисија за 

предметну јавну набавку прихватати квалификованија лица 
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истог образовног или струковног профила која подразумевају 

знања која су обухваћена траженим квалификацијама, по 

основу једног од основних правних постулата „ко може више, 

може и мање“. Ниже квалификације од наведених Комисија 

неће прихватати као одговарајуће за испуњење услова 

кадровског капацитета и такве понуде ће бити оцењене као 

неприхватљиве. 

 

Напомена:  Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, под редним бројевима 1., 2. и 3., у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац бр.2), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане овом 

конкурсном документацијом. 
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Да спроводи контролу микробиолошке 

исправности готових јела и брисева:  

 

1. Да има закључен Уговор са лабораторијом 

овлашћеном за микробиолошко испитивање 

готових јела и брисева;  

 

2. Да има потврду да је лабораторија која врши 

контролу акредитована за микробиолошко 

испитивање намирница и брисева - 

сертификат о акредитацији Акредитационог 

тела Србије са изводом из обима 

акредитације  

 

3. Да је вршио лабораторијска 

(микробиолошка) испитивања намирница и 

брисева у периоду од највише 60 дана пре 

објављивања Позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки 

 

 

  

1. Копија уговора са лабораторијом овлашћеном за 

микробиолошко испитивање намирница и брисева; 

 

 

 

2.  Потврда да је лабораторија која врши контролу 

акредитована за микробиолошко испитивање готових 

јела и брисева - сертификат о акредитацији 

Акредитационог тела Србије са изводом из обима 

акредитације и 

 

 

3. Резултати лабораторијског (микробиолошког) 

испитивања најмање пет узорака куване хране и 

најмање 10 брисева који нису старији од 60 дана од дана 

отварања понуда. 
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Да 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. гл. РС" бр. 41/09)– сертификат HACCP;  

 

*Напомена: Примарна производња јесте 

производња, узгој и гајење примарних 

пољопривредних производа, укључујући жетву и 

убирање плодова, мужа, гајење животиња пре 

клања, лов, риболов и сакупљање самониклих плодова 

и биљака, као и пратеће активности које се односе 

на складиштење и руковање примарних производа на 

месту производње, транспорт живих животиња, 

примарних производа, рибе и дивљачи од места 

производње до објекта. 

 

Важећи сертификат HACCP  – фотокопија (Овај доказ 

понуђач доставља и за подизвођача уколико је под контролом 

подизвођача делатност производње, прераде и промета хране 

(осим на нивоу примарне производње). У случају подношења 

заједничке понуде, овај доказ доставља сваки члан из групе 

понуђача уколико је под контролом члана групе делатност 

производње, прераде и промета хране (осим на нивоу примарне 

производње). 

 

Сертификат НАССР треба да поседује понуђач и сви субјекти у 

ланцу производње, прераде и промета храном, осим на нивоу 

примарне производње, а у складу са одредбама Закона о 

безбедности хране („Сл. гл. РС“, бр. 41/09). Наручилац ће 

уместо доказа о имплементацији HACCP система у виду 

фотокопија важећих HACCP сертификата за све остале у ланцу 

производње, прераде и промета хране, односно за све 

произвођаче (намирница и пратећих добара, не и оброка који су 

предмет јавне набавке), прерађиваче, добављаче, дистрибутере и 

остале у ланцу, прихватити и изјаву коју саставља понуђач а 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

гарантује да он и остала лица у ланцу (добављачи, произвођачи 

(намирница и пратећих добара), дистрибутери и сл.) имају 

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 
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чланом 47. 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. 

Уколико је сертификат издат у периоду дужем од годину дана од 

дана отварања понуда неопходно је доставити и фотокопију 

извештаја са надзорних провераили потврду да је обављена 

надзорна провера од стране овлашћене организације. 

 

 

Напомена: Саставни део ове Измене Конкурсне документације чини и нови образац 2 (у прилогу), 

усаглашен са изменама. 

 

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

отварање понуда мења се тако да гласи: 

Рок за подношење понуда: 22.06.2018. године до 11,00 часова, а јавно отварање понуда обавиће се 

22.06.2018. године у 12,00 часова у просторијама ОШ „Бранко Ћопић“, ул. Видиковачки венац бр.73, 

11090 Београд. 

 

 

Напомена:  

- Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 

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

конкурсне документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива. 

- Измена Конкурсне документације има укупно 6 страна 

 

 

Комисија за јавну набавку бр.1.2.1. 
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Образац 2 

 

VII 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.1.2.1.- припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике 

у продуженом боравку, испуњава све додатне услове у вези са техничким, финансијским и кадровским 

капацитетом дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

 У погледу финансијског капацитета: 
Понуђач није био у блокади у последњих 12 месеци који претходе месецу у ком је објављен позив за 

подношење понуда и није пословао са губицима у пословној 2014, 2015. и 2016. години. 

 

 У погледу техничког капацитета: 

-  Понуђач поседује у државини (овлашћење коришћења) најмање три наменска 

доставна возила за дистрибуцију оброка која поседују термоизолациону комору у 

плусном режиму и то: 

 

ВРСТА ВОЗИЛА 

(марка, назив) 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 

    наведеног возила 

ОСНОВ ДРЖАВИНЕ 

(овлашћења коришћења) 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

као и да ће, уколико буде било потребно, ангажовати и додатна возила истих карактеристика како би 

динамика испоруке услуге била извршена у року и уговореном квалитету. 

 

и 

 

- Понуђач поседује најмање 20 наменских термоса од INOX-a (киселоотпорног 

прохрома Ч.4580) за дистрибуцију хране и то: 

 

НАЗИВ ТЕРМОСА И МАТЕРИЈАЛ 

(марка) 

БРОЈ 

ТЕРМОСА 

ОСНОВ РАСПОЛАГАЊА 

(овлашћења коришћења) 
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као и да ће, уколико буде било потребно прибавити и додатне термосе истих карактеристика како би 

динамика испоруке услуге била извршена у року и уговореном квалитету. 

 

 У погледу кадровског капацитета: 

- поседујемо довољан кадровски капацитет од најмање десет лица (радно) 

ангажованих код понуђача са траженим квалификацијама и распоређених на 

траженим радним местима и то: 

Ред. 

бр. 

Име и презиме ангажованих 

лица/радника 

Послови на којима је ангажован и његова 

квалификација 

1.   
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2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.    

 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 

 

 

 
Место: ______________                                Понуђач: 

      

     Датум: ______________                                      М.П.               ______________________                                                                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


