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Додатни услови из члана 76. ЗЈН које понуђач мора да испуни: 
 

1) Податак да понуђач испуњава додатни услов у погледу финансијског капацитета, 
односно да је остварио укупан приход у збирном износу и то од : 
-  минимум 19.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси       понуда 
збирно за све три партије; или  
- минимум 12.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом – уколико се подноси понуда за  
партију 1. ; 
- минимум 8.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси понуда  за 
партију 2; 
-  минимум 19.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси  понуда  за 
партију 3; 
као и да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење 
понуда није био ниједан дан у блокади, доказује се достављањем: 
      
 Уколико је понуђач правно лице: 
 - Извештај о бонитету Агенције за   привредне регистре ( Образац БОН –ЈН), за претходне 
три обрачунске године, ( 2010, 2011. и 2012. годину). Уколико Извештај о бонитету Агенције 
за привредне регистре не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци који претходе 
месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био ниједан дан у 
блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и 
Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, 
Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која ће обухватити 
захтевани период; 
 
Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге 
по систему простог/двојног књиговодства, доставља: 
- Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана 
на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој 
територији је регистровао обављање делатности за три  године ( 2010, 2011. и 2012. годину). 
- Потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за 
три обрачунске године ( 2010,2011. и 2012.годину). 
 
Уколико претходно наведени  документи не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци који 
претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није био ниједан дан у 
блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде 
о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата, Одељење за 
пријем, контролу и унос основа и налога – Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период; 
 
Ове доказе, понуђач није у обавези  да доставља уколико су подаци јавно доступни на 
интернет страници Агенције и Народне банке Србије. 
 
 - У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском 
капацитету у погледу оствареног прихода, чланови групе понуђача испуњавају заједно; 
- У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан 
групе и доказ доставља уз понуду. 
- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о 
финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов. 
 
2) Услов у погледу располагања пословним капацитетом, односно да је понуђач у периоду 

у претходне три године ( 2010, 2011. и 2012.година) – за сваку партију за коју 
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подноси понуду, остварио пословни приход по основу извршене испоруке добара исте или 
сличне врсте као што је предмет ове јавне набавке у износу од: 

- минимум 12.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом – уколико се подноси понуда за  
партију 1 ; 

- минимум 8.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси понуда  за 
партију 2; 

- минимум 19.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом -  уколико се подноси понуда за 
партију 3; 

- минимум 19.000.000,00 динара са  обрачунатим ПДВ-ом – уколико се подноси понуда за све 
три партије; 
 
Услов у погледу пословног капацитета,понуђач доказује следећим доказима: 
   
 - Попуњен Образац 2 – Списак испоручених добара,у који понуђач уноси  податке о броју и 
датуму закључења уговора/фактуре, врсти и вредности испоручених добара по основу 
уговора/фактура, као и називу купца коме је извршена испорука предметних добара. 
 
- Копије уговора и фактура, са евентуално пратећим анексима, као доказ да је понуђач у 
периоду  од претходне три године ( 2010, 2011. и 2012. години) испоручио добра ( исте или 
сличне врсте предмету јавне набавке) у укупној збирној вредности наведеној у тачки 2. – 
пословни капацитет. 
 
- Потврде Купаца, које морају бити дате на документу, оверене печатом и потписане од 
стране одговорног лица Купца, којима се потврђује да је понуђач извршио испоруку добара 
истоврсних предмету јавне набавке у року и у свему у складу са уговором и фактуром.  
Потврду Купца потребно је доставити за  уговор и фактуру наведен у Обрасцу 2.     Потврда 
Купца мора да садржи: 

-Пун назив и адресу Купца, 
-особу за контакт Купца и број телефона, 
-назив и седиште понуђача коме се издаје потврда, 
-врста и вредност испоручених добара по основу уговора/фактуре, 
-број и датум уговора и фактуре, 
-датум издавања потврде,  и 
-назнака да се потврда издаје ради учешћа у поступку јавне набваке 
и да се у друге сврхе не може користити. 

 
Напомена: Под добрима истоврсним предмету набавке сматраће се добра која имајау исту 
намену и својства и припадају истој групи добара у општем речнику набавке. 
 
3) Да Понуђач располаже техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, што подразумева да располаже са најмање два наменска транспортна возила за 
превоз добара која су предмет јавне набавке 
  

Доказ: 
- Копије важећих саобраћајних дозвола – очитана саобраћајна дозвола односно ако 
саобраћајна дозвола није издата на име понуђача као власника возила, поред копије важеће 
саобраћајне дозволе доставити и доказ о правном основу коришћења возила, (уговор о 
купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу или уговор о коришћењу возила и сл. 
Уколико је возило узето у закуп од лица које није власник, потребно је доставити и 
сагласност власника за давање возила на располагање трећем 
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лицу (нпр. сагласност лизинг куће уколико је возило узето у закуп од лица које је корисник 
лизинга), 
- Отштампане слике регистрационих налепница из којих се види регистарски број возила и 
датум истека важења регистрације; 
 – Изјава понуђача у којој је наведен регистарски број возила, број шасије возила. 
(Образац 3) 
 
4) Да Понуђач располаже кадровским капацитетом, пре објављивања  позива за 

подношење понуда, од 5 запослених лица код понуђача, за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, од којих минимум: 

1. Возач транспортног ( доставног ) возила – 2 извршиоца 

           2. Технички радници (производни радници, магационери и сл.) –3 извршилаца 

Докази: 

- Фотокопије основа радног ангажовања - уговор о раду или уговор о привременим и 
повременим пословима или уговор о делу 
- Фотокопија обрасца пријаве код фонда пензијског или здравственог осигурања,  
- Фотокопије важећих возачких дозвола за лица која су ангажована као возачи 

транспортних возила.  

 

5) Сертификати: HACCP  

 

Доказ:  

- Сертификат HACCP, као доказ о успостављеном систему 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, као и анализе опасности и критичних контролних тачака 
(HACCP),(члан 47. Закона о безбедности хране, „Сл. гласник РС“, бр.41/09). Наведени доказ 
потребно је доставити  и за подизвођача, уколко се исти ангажује за ту врсту посла. 
 
6) Извештај о лабораторијској анализи производа 
 
Доказ: 
- Извештаји о лабораторијској анализи за сваки производ – издат од стране акредитованих 
лабораторија које обављају испитивања у области безбедности хране, ангажоване у складу 
са Законом о безбедности хране, којим се потврђује да је извршена анализа на безбедност, 
квалитет и штетне материје.Наведени доказ потребно је доставити и за подизвођача, 
уколико се исти ангажује за ту врсту посла. 
 
7) Декларације производа 

 

Доказ: 

- Декларација производа (  за сваки производ)  са подацима у складу са одредбама 

Правилника о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ“ бр. 

4/2004, 12/2004. и 48/2004) и /или Правилника о декларисању, означавању и рекламирању 

хране („Сл. гласник РС“, бр. 58/2013) 

- Наведени доказ потребно је доставити и за подизвођача, уколико се исти ангажује за ту 
врсту посла 


