
 

 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ПТТ ШКОЛЕ 

Београд, Здравка Челара 16 

Број одлуке: 02/155  

Датум: 09.03.2016. године 

 

ПРЕДМЕТ: 1.Измена и допуна конкурсне документације јавне набавке Д-01/16 

 

1. Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС број 124/12, 14/15 и 

68/15), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације јавне набавке број 

Д-01/16 Намирнице за исхрану ученика у складу са појашњењем конкурсне документације  

заведеном под бројем 01/152 од 09.03.2016.године, оглашене на порталу јавне набавке и 

интернет страници наручиоца. 

На страни број 8 конкурсне документације,  у тачки 5 став 2, алинеја 1 се брише.    

У тачки 5 става 2, алинеја 1, испод речи Доказ треба да стоји:  

„Уколико понуђач конкурише за неку од партија под бројем  2, 3,4,5 и 6 као доказ 

овог услова потребно је доставити: 

а) Решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (Управа за 

ветерину) о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат из делатности коју 

понуђач обавља (доказ се односи на правно лице и предузетника чија је делатност 

производња/прерада производа животињског порекла у партијама под бројем 2,3,4, 5 и 6. 

б) Решење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде (Управа за 

ветерину) о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат за хлађење, 

смрзавање и ускладиштење животних намирница животињског порекла које су предмет 

набавке партије под бројем 2,3,4,5 и 6 (доказ се односи на понуђача који обавља делатност 

промета производима животињског порекла). 

ц) Уколико понуђач нуди производе животињског порекла који су предмет партија под 

бројем 2,3,4,5 и 6, а не поседује одговарајуће објекте (а или б) обавезан је да достави 

важећи Уговор о пословној сарадњи са произвођачем или привредним субјектом који 

обавља делатност промета од којег се снабдева са робом која је предмет набавке и њихова 

Решења за такве објекте (а или б), 

д) Понуђач је у обавези да приложи потврду Министарства пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде да је уписан у Централни регистар објеката или одговарајући 

доказ Министарства пољоприведе, трговине, шумарства и водопривреде да је поднео 

пријаву за упис у Централни регистар објеката, а све у складу са чл. 15. Закона о 

безбедности хране (''Сл.гласник РС'', бр.41/2009), 

 

Уколико понуђач конкурише за неку од партија под бројем 1,2,7,8,9, 10 и 11 као 

доказ овог услова потребно је доставити: 

а)  Понуђач је у обавези да приложи потврду Министарства пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде да је уписан у Централни регистар објеката или одговарајући 

доказ Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде да је поднео 

пријаву за упис у Централни регистар објеката, а све у складу са чл. 15. Закона о 

безбедности хране (доказ се односи на понуђача који обавља делатност производње и 

промета производима биљног/мешовитог порекла). 

б) Понуђач који нуди производе биљног/мешовитог порекла који су предемет ове партије, 

а не поседује објекте, обавезан је да достави важећи Уговор о пословној сарадњи са 

произвођачем или привредним субјектом који обавља делатност производње и промета 

производима биљног/мешовитог порекла.“ 



Наведена измена и допуна конкурсне документације, постаје саставни део конкурсне 

документације даном објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца. 
 

 

Комисија наручиоца за јавну набавку  

             Д -01/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


