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   А П А Т И Н  
 

I ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 4/2015 
набавка НАМИРНИЦА И ОСТАЛИХ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА  

 
 На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 
14/2015), врше се измене конкурсне документације за јавну набавку намирница и осталих прехрамбених 
производа, бр. 4/2015, и то: 
 

 
 На страни 18 од 58 у делу IV конкурсне документације – Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова“ под тачком 5.2. ДОДАТНИ 
УСЛОВИ и потребни докази за испуњење истих, сходно члану 76. и 77. Закона, тачка 4. мења се и гласи: 
 
4. 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 (HACCP), у складу са чланом 47. Закона о безбедности хране ("Сл. гласник РС" бр. 41/09);  
 

 Доказ: 
 Фотокопија важећег сертификата НАССР система издатог од стране акредитованог 

сертификационог тела, или 
 Фотокопију Потврде о имплементацији НАССР система 

 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем/подиспоручиоцем, и подизвођач мора да 
достави горе наведене доказа у погледу примене система управљања безбедношћу хране „НАССР“. 
 У случају подношења заједничке понуде, сви понуђачи из групе понуђача морају да испуњавају 
услов у погледу примене система управљања безбедношћу хране „НАССР“ и за сваког понуђача из групе 
понуђача се достављају горе наведени докази. 

 
 
 
 НАПОМЕНА: 
 

 Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 
 Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним  
изменама, јер ће у супротном иста бити одбиjена као неприхватљива. 
 
 
 

Апатин, дана 15.04.2015. године Комисија за јавну набавку бр. 4/2015 
 
 


