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На основу члана 63. Закона о јавним
Комисија за јавну набавку – храна и намирнице за припремање хране  ЈНОП 2/2016    д

ИЗМЕНУ
 Мења се:  

 У тачки 5.2. – додатни услови за учешће у поступку 
делу :д о к а з и  о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

ЗЈН, тачка 1,  на страни 15 Конкурсне документације, 

5.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗ О 

 ДОДАТНИ 
УСЛОВИ за учешће 
у поступку јавне 
набавке из члана 76. 
ЗЈН 

Д О К А З И О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 из члана 76. ЗЈН

1 да је уведен и да 
се примењује 
HACCP  систем 
безбедности хране 
 
осим на нивоу 
примарне 
производње 
 
 

 
-Произвођачи хране
сертификата 
 
-Трговци и велетрговци достављају копију важећег сертификата 
стандарда ко
 и доказ да произвођач 
безбедности хране HACCP
успостављању система HACCP
            
75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а дод
испуњавају заједно. 
Понуђач достав
установом и копија важећег сертификата установе за период за који се 
закључује уговор о јавној набавци Остали услови остају непромењени.

Гeнeрaлa Дрaпшинa 99, 23300 Кикиндa,тeл. 0230/434-675, 

јавним набавкама (Сл.гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 
храна и намирнице за припремање хране  ЈНОП 2/2016    д 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

одатни услови за учешће у поступку јавне набавке и доказ о испуњености услова, у 
о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

на страни 15 Конкурсне документације, мења се и гласи
. 

.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗ О 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

Д О К А З И О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
из члана 76. ЗЈН 

Произвођачи хране- као понуђачи, достављају копију важећег 
сертификата HACCP стандарда 
Трговци и велетрговци достављају копију важећег сертификата 

стандарда који гласи на њих као понуђача  
доказ да произвођач чију робу нуди има успостављен 

безбедности хране HACCP и то достављањем копије 
успостављању система HACCP код произвођача. 
           Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове сходно члану 76. Зкона, 
испуњавају заједно.  
Понуђач доставља и -Уговор о контроли квалитета добара
установом и копија важећег сертификата установе за период за који се 
закључује уговор о јавној набавци  непромењени. 
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. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
храна и намирнице за припремање хране  ЈНОП 2/2016    доноси 

јавне набавке и доказ о испуњености услова, у 
о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке  из члана 76. 

мења се и гласи: 

.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОКАЗ О 

Д О К А З И О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

достављају копију важећег  

Трговци и велетрговци достављају копију важећег сертификата HACCP  
успостављен систем 

копије  сертификата о 
 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 
тне услове сходно члану 76. Зкона, 

Уговор о контроли квалитета добара са акредитованом 
установом и копија важећег сертификата установе за период за који се 
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