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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон),
Комисија за јавну набавку образована
решењем директора број 103/2017од 14.02.2017. године, урадила је :
ИЗМЕНУ
Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке бр.1.1.1/2017– намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, која је објављена на
порталу Управе за јавне набавке
и интернет страници наручиоца дана
06.04.2017.године, и то мења се:
I У конкурсној докоментацији, у делу : IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА на
страни 41 , код захтева „Да понуђач 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. гласник РС" бр. 41/09) “

мења се „Доказ“ који понуђач доставља ,
текст:
„ Доказ је:
1) Важећи сертификат НАССР или одговарајући
Сертификат НАССР „или одговарајући“ 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. гласник РС“, бр. 41/09). Сертификат
треба да буде достављен на српском језику, односно уколико је Сертификат издат на страном
језику, наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, овереном од стране
судског тумача за предметни страни језик.
Сертификат је обавезан за све партије.
*Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е 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).

Напомена: Уколико понуђач није истовремено и произвођач добра које нуди, дужан је да
за предметно добро достави доказ да произвођач тог добра има успостављен систем за
осигурање безбедности хране, осим на нивоу примарне производње.
* 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 и дивљачи од места производње до објекта.

мења се и гласи:
„ Доказ је:
1) Важећи сертификат НАССР или одговарајући
Сертификат НАССР „или одговарајући“ 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. гласник РС“, бр. 41/09). Сертификат треба да
буде достављен на српском језику, односно уколико је Сертификат издат на страном језику,
наведени доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, овереном од стране судског
тумача за предметни страни језик.
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Сертификат је обавезан за све партије.
*Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е 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).

Напомена: Уколико понуђач није истовремено и произвођач добра које нуди, дужан је да
за предметно добро достави доказ да произвођач тог добра има успостављен систем за
осигурање безбедности хране, осим на нивоу примарне производње и за робу из увоза.
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 и дивљачи од места производње до објекта“ .

Ради практичних разлога у састављању понуде, у прилогу достављамо
измењену страну конкурсне документације, и то страна 41:
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3.

Да понуђач 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 кри-тичних контролних тачака, у складу са чланом 47. Закона о
безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/09)
Доказ је:
1) Важећи сертификат НАССР или одговарајући
Сертификат НАССР „или одговарајући“ 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. гласник РС“, бр. 41/09). Сертификат треба да буде
достављен на српском језику, односно уколико је Сертификат издат на страном језику, наведени
доказ је потребно доставити у преводу на српски језик, овереном од стране судског тумача за
предметни страни језик.
Сертификат је обавезан за све партије.
*Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е 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).

Напомена: Уколико понуђач није истовремено и произвођач добра које нуди, дужан је да за
предметно добро достави доказ да произвођач тог добра има успостављен систем за
осигурање безбедности хране, осим на нивоу примарне производње и за робу из увоза.
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 и дивљачи од места производње до објекта“ .

4.

Да предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове прописане Законом о безбедности
хране (Сл. гласник РС бр. 41/2009) и одговарајућим подзаконским актима
Доказ је:
1. Изјава о достављању доказа о здравственој исправности (налази се у конкурсној
документацији- Образац 9) и
2. За партије: 1.месо, 2. пилеће месо замрзнуто, 3. сухомеснати производи, 4. замрзнута
риба, 5. млеко и млечни производи, 8. хлеб, брашно, пецива, 9. бурек и пите и 12.
замрзнута теста -понуђач је дужан да достави:
 Копију уговора са овлашћеном јавном установом о вршењу контроле квалитета или доказ
да има своју лабораторију и овлашћено стручно лице за узорковање намирница које су
предмет јавне набавке (понуђач који обавља делатност производње)
 Копију уговора са овлашћеном јавном установом о вршењу контроле квалитета (понуђач
који обавља делатност промета – доставља за произвођача)
* Овај доказ доставља сваки понуђач, без обзира на начин на који наступа.
** Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача/е (за производе које испоручује/у).
*** У случају подношења заједничке понуде, овај доказ -изјаву доставља сваки члан из групе
понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
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