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Датум: 13.05.2016. 
 

- Измена и допуна конкурсне документације- 
 
У складу са чланом 63. ст. 1  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 
68/15), Предшколска установа „Наша радост“ врши измену конкурсне документације за јавну 
набавку, Д-1.1.16/2016- набавка намирница. 
 

- Врши се измена у III Поглављу – Техничка спецификација, на страни бр. 5, тако што се у 

другој тачки, која се односи на обавезе Понуђача  додаје наставак реченице “ за добра која 

испоручује“, те иста сада гласи: 

„Поседује сертификат  ISO 22000 за добра која испоручује“ 

 
- Врши се измена у IIIа Поглављу – Техничка спецификација на страни бр. 7, тако што се у 

другој тачки,  која се односи на обавезе Понуђача  додаје наставак реченице “ за добра која 

испоручује“, те иста сада гласи: 

„Поседује сертификат  НАССР, ISO 22000, IFS, HALAL за добра која испоручује“. 
 
- Врши се измена у IIIб Поглављу – Техничка спецификација на страни бр. 9, тако што се 

бришу тачке 10 и 11 односно: 

- доставља микробиолошке анализе на свака три месеца 
- достваља уверење о хемијско – токсиколошкој анализи  три пута  годишње 
 

- Врши се измена у IIIв Поглављу – Техничка спецификација на страни бр. 11, тако што се у 

другој тачки,  која се односи на обавезе Понуђача  додаје наставак реченице “ за добра која 

испоручује“, те иста сада гласи: 

“Поседује сертификат  OCS (Organic Control System) за добра која испоручује“ 
 

- Врши се измена у IIIг Поглављу – Техничка спецификација на страни бр. 12 тако што се  

друга тачка,  која се односи на обавезе Понуђача  мења, те иста сада гласи: 

„Поседује сертификат  НАССР, ISO 9001, ISO 140001, ISO 22000 и OHSAS“ 
 
- Врши се измена у IV Поглављу – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова на страни бр. 18 тако што се  у делу 

који се односи на пословни капацитет додаје реч „понуђача“, те реченица сада гласи: 

„Сертификати понуђача HACCP систем безбедности хране, ISO 9001 систем менаџмента квалитетом, 
ISO 14001 систем управљања заштитом животне средине, ISO 22000 систем менаџмента 
безбедности хране и OHSAS 18001 систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду 
издати од стране акредитованог сертификационог тела“. 
 

- Врши се измена у IV Поглављу – Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова на страни бр. 20 тако што се брише 

следећи део текста: 

„Потврду да је као привредни субјекат уписан у Централни регистар Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине (ранији назив: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде), 
издату од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине (ранији назив: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде), као и 
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 Потврду о упису објекта у Централни регистар Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине (ранији назив: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде), издату од стране 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине (ранији назив: Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде)“. 
Напомена: Део текста се брише због понављања насталог услед техничке грешке приликом 
сачињавања конкурсне документације. Обавеза Понуђача и даље остаје како је наведена у 
конкурсној документацији. 
 
- Врши се измена у VII Поглављу – Образац структуре цена са техничком спецификацијом и 

упутством како да се попуни за Партију 3 – свеже вође и поврће због вишка колона на 

странама 44, 45 и 46 те ће се измењена табела наћи у измени конкурсне документације. 

 
- Врши се измена у VII Поглављу – Менично писмо – овлашћење за озбињност понуде тако што 

се  у оквиру образца додаје реченица: 

„Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од раока важења Оквирног споразума“. 
 Даље у оквиру истог поглавља врши се измена тако што се додају још два образца меничног 
овлашћења и то за добро извршење обавезе по Оквирном споразуму и за добро извршење уговора. 
 
У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 
Напомена: Образци који су се изменили наћиће се у измењеној конкурсној документацији . 
Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.1.16/2016- набавка намирница  биће 
објављена на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки. 

 

         Комисија за јавну набавку 

 
 
 


