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Припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике -, ЈН бр.1.2.1/18 

 

Измена конкурсне документације се врши у делу: 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, на страни 13. тачка 

5) : 

 

5) Да спроводи контролу микробиолошке исправности намирница и брисева: 
 

-да  има  закључен  уговор  са  лабараторијом  овлашћеном  за  
микробиолошко  испитивање намирница и брисева; 
-да има  потврду  да  је  лабараторија која врши  контролу  акредитована за 

микробиолошко испитивање намирница и брисева – сертификат о 
акредитацији   Акредитационог тела Србије са изводом из обима акредитације; 
-да је вршио лабораторијска (микробиолошка) испитивања намирница и 
брисева   која нису старија од 30 дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки. 

 

Доказ: 
 

 Копија важећег уговора са лабораторијом овлашћеном за микробиолошко 

испитивање намирница и брисева, који је важећи у моменту објављивања позива за 

подношење понуда;

 Потврда да је лабораторија која врши контролу акредитована за микробиолошко 

испитивање намирница и брисева - сертификат о акредитацији Акредитационог тела Србије са 

изводом из обима акредитације;

 - Резултати лабораторијског (микробиолошког) испитивања најмање три узорака 

куване хране, најмање два узорка намирница и анализе брисева (најмање два) са радне 

површине (на којој се припрема или складишти храна) која нису старија од 30 дана од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.



У делу Доказ: 



 Копија важећег уговора са лабораторијом овлашћеном за микробиолошко 

испитивање намирница и брисева, који је важећи у моменту објављивања позива за 

подношење понуда;

 Потврда да је лабораторија која врши контролу акредитована за микробиолошко 
испитивање намирница и брисева - сертификат о акредитацији Акредитационог тела Србије са 

изводом из обима акредитације;

 - Резултати лабораторијског (микробиолошког) испитивања најмање три узорака 

куване хране, најмање два узорка намирница и анализе брисева (најмање два) са радне 

површине (на којој се припрема или складишти храна) која нису старија од 30 дана од дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

 

                                                             МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:



 Копија важећег уговора са лабораторијом овлашћеном за микробиолошко 

испитивање намирница и брисева, који је важећи у моменту објављивања позива за 

подношење понуда;
 Потврда да је лабораторија која врши контролу акредитована за микробиолошко 

испитивање намирница и брисева - сертификат о акредитацији Акредитационог тела Србије са 

изводом из обима акредитације;

 - Резултати лабораторијског (микробиолошког) испитивања најмање три узорака 

куване хране, најмање два узорка намирница и анализе брисева (најмање два)  која нису 

старија од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки.



У свему осталом Конкурсна докумнтација остаје неизмењена. 

 

                                                                                Комисија за јавну набавку, ЈН бр.1.2.1/18 

 

 


