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ЈНОП 11/2019-1.1.1
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку добара - ЈНОП 11/2019 – 1.1.1 – Храна и
прехрамбени производи, објављује:
ИЗМЕНЕ БР. 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку добара – Храна и прехрамбени производи, ЈНОП 11/2019-1.1.1
У Поглављу IV које носи назив УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и
76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу који се односи
на додатне услове из чл. 76. ЗЈН за Партију II – Месо и месне прерађевине, на страници
35/125 мења се табела 4 кадровски капацитет, тако да уместо:
4. Кадровски капацитет
Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има у радном односу минимум 20
запослених, од којих минимум два инжењера прехрамбене технологије анималних производа и
једног дипломираног ветеринара са лиценцом на неодређено време или ангажованих на
одређено време по уговору о раду, уговору о делу, уговору о повременим и привременим
пословима или било ком другом основу у моменту пре објављивања позива за подношење
понуда.
Докaз
- Копије М или М-а обрасца пријаве на обавезно осигурање са датумом пријаве запосленог пре
датума објављивања овог јавног позива. Фотокопије уговора о раду, уговора о делу, уговора о
повременим и привременим пословима или других уговора.
- Фотокопију дипломе за два инжењера прехрамбене технологије, а уколико у дипломи не пише
да је технолог анималних производа доставити и додатак издат од стране образовне установефакултета из кога се јасно види да је технолог анималних производа;
- Фотокопију дипломе за једног дипломираног ветеринара са важећом лиценцом ветеринарске
коморе.
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У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.
Наведене измене представљају саставни део конкурсне документације бр. 3081/2019 од
11.12.2019. године.
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