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ПРЕДМЕТ: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА СА 
ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: МЕСО ПИЛЕЋЕ ЈН  број 248/17 

 
 
Овим путем достављамо Вам измену конкурсне документације у отвореном поступку јавне 
набавке добара: Месо пилеће ЈН број 248/17, (у складу са чланом 63. Закона о јавним 
набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) у предметном поступку. 
 
Наручилац овим путем врши измену дела Конкурсне документације на страни 6/57 
која се односи на то да ли је поступак обликован по партијама  и 11/57, која се односи 
на пословни капацитете 
 
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена 
  
 
 
 У прилогу достављамо измењенe странe  6 и 11 Конкурсне документације које 

стране су од сад важеће и које се достављају уз понуду. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1.  Предмет јавне набавке број 248/17 су добра: Месо пилеће 

 
Техничка спецификација дефинисанa je у поглављу III конкурсне документације. 
 
• Назив и ознака из општег речника набавки:  
 

             15112130-  пилеће месо; 
 
2.   Предметна јавна набавка није обликована по партијама 
 
 

ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 
  Предметни поступак се спроводи у складу са чл. 32., 40. и 40а.  Закона о јавним набавкама 
ради закључења оквирног споразума, и то оквирног споразума једног наручиоца – 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије са најмање два понуђача/добављача. 

 
     Трајање Оквирног споразума је 3 (три) године, а ступа на снагу даном обостраног 
потписивања споразума. Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се 
закључивање Уговора о јавној набавци, у зависности од стварних потреба Наручиоца.  
 
      Напомена: Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, 
наручилац може да закључи оквирни спораузум и са мањим бројем понуђача, односно и са 
једним с тим што ће се у том случају Оквирни споразум закључити на период од 2(две) 
године. 
 
     Потребно је да се овери и парафира задња страна оквирног споразума, да га потпише 
овлашћени представник Понуђача, овери печатом и достави уз понуду. Оверени модел 
оквирног споразума ће бити доказ да понуђач прихвата све услове наведене у овој конкурсној 
документацији. 

 
     Модел оквирног споразума је истоветан са коначном верзијом споразума. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (члан 76, ст.2 ЗЈН):   

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних 
услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 
 
 
 

Да понуђач није био у блокади, односно 
да нема евидентиране дане неликвидности 
у последњих 12 месеци пре објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки.  

Потврда Народне банке Србије да понуђач није 
био у блокади, односно да нема евидентиране 
дане неликвидности у последњих 12 месеци пре 
објављивања Позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 
 
 
 

- да је понуђач у последње 3 календарске 
године (2014, 2015 и 2016), испоручио 
добра која су предмет јавне набавке у 
висини не мањој од 90.000.000,00 динара 
без ПДВ-а. 

- Изјава понуђача да је у последње 3 календарске 
године (2014, 2015 и 2016), испоручио 
предметна добра (која су предмет набавке) из 
спецификације у висини не мањој од 
90.000.000,00 динара без ПДВ–а  
И  
- Вредност испоручених добара која су предмет 
јавне набавке доказују се потврдом од 
референтних наручилаца – (модел референтне 
потврде у прилогу конкурсне документације) или на 
другом обрасцу који садржи све захтеване 
податке 
Напомена: референтне потврде се рачунају 
кумулативно с тим да мора бити најмање по 
једна испорука за свако предметно добро које се 
захтева конкурсном документацијом. 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ - доказ - 

 

а) да произвођач/понуђач послује у 
складу са НАССP принципима; 
 
 
 
 
 
б) да произвођач/понуђач поштује 
принцип следљивости у складу са 
Законом о безбедности хране.  
 
 
 
 

а) фотокопија Сертификата (документа) 
HACCP или одговарајући  који мора бити валидан 
(да има важност) у време отварања понуда. 
НАПОМЕНА: уколико понуђач није уједно и 
произвођач предметних добара, потребно је да 
понуђач поред свог сертификата достави и 
тражени сертификат за произвођача добара. 
б) писана изјава понуђача под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да 
поштује принцип следљивости у складу са 
Законом о безбедности хране (модел изјаве у 
прилогу конкурсне документације); 
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