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Нови Сад; 06.03.2018. 

Број: 21/1/18-05/5 

 

На основу питања везаног за ЈН 2/18-ОП  Намирнице за припремање хране обликовану  по 

партијама:  

Партија   1: Свеже месо (свињско, јунеће) 

Партија   2: Пилеће месо 

Партија   3: Месне прерађевине 

Партија   4: Свежа и смрзнута риба 

Партија   5: Млечни производи 

Партија   6: Јаја 

Партија   7: Хлебни производи, свежа пецива и колачи 

Партија   8: Свеже поврће и воће 

Партија   9: Смрзнуто поврће и воће 

Партија 10: Конзервисано воће и поврће 

Партија 11 : Разни прехрамбени производи 

дајемо одговор  на исто. 

 

ПИТАЊЕ:  

 

Обраћамо Вам се као заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке на основу члана 

63. ЗЈН са захтевом за додатним информацијама и појашњењима у вези припреме понуде, при чему 

указујемо на уочене неправилности и недостатке у конкурсној документацији. 

1. Увидом у конкурсну документацију, у део означен са 7.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ 

ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ конкретно за партију бр. 5 МЛЕКО И МЛЕЧНИ 

ПРОИЗВОДИ који је представљен у форми табеле на стр. 41 од 86, установили смо шта чини 

предмет јавне набавке, али за поједине артикле сте пропустили да наведете техничке захтеве који су 

обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике 

добара а који морају омогућити да се добра која се набављају опишу на начин који је објективан и 

који одговара потребама наручиоца све сходно чл. 70 ЗЈН. 

Такође, указујемо Вам да сходно чл. 72 ЗЈН наручилац не може у конкурсној документацији да 

назначи било који појединачни робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу. 

Навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима 

"или одговарајуће".  

Ово Вам напомињемо из разлога што сте навели децидно да захтевате сир ТРАПИСТ, ГАУДА, 

ПИВНИЧКИ, МОЦАРЕЛА а што је све требало бити праћено са речима "или одговарајуће".  

Упоређујући предмете овогодишње набавке са прошлогодишњом приметили смо знатна одступања 

како у количинама, тако и у самим артиклима, па нас интересује да ли се број ученика повећао у 

међувремену или су у питању неки други разлози?  

С обзиром да код појединих производа нисте дали карактеристике добара (амбалажа, минимум 

млечне масти, грамажа,...) које тражите, а које су за нас као заинтересованог понуђача нужни и 

неопходни за припрему прихватљиве понуде у смислу чл. 3 ЗЈН захтевамо да извршите измену 

конкурсне документације у смислу одредбе чл.70 ЗЈН. 
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Уколико не измените конкурсну документацију, тачније уредите предмет набавке у складу са 

Законом (одредите тврди сир уместо захтеваних сирева трапист, гауда и пивнички) молимо Вас да 

нам одговорите конкретно на следећа питања: 

 

1. за ставку под ред бр. 8 – Сир фета 

Које паковање захтевате? 250гр., 500гр., лименка од 5кг? 

2. за ставку под ред бр. 9 – Сир трапист 

Које паковање захтевате? Произвођачко, у листићима,...? Проценат мм?  

Сходно напред наведеном, одговорите нам да ли би захтеваном артиклу као одговарајући био и сир 

Качкаваљ? 

3. за ставку под ред бр. 10 – Сир гауда 

Које паковање захтевате? Произвођачко, у листићима,...? Проценат мм? 

4. за ставку под ред бр. 11 – Сир пивнички 

Које паковање захтевате? Произвођачко, у листићима,...? Проценат мм? 

5. за ставку под ред бр. 12 – Сир моцарела 

Што се тиче овог артикла да ли захтевате оригиналну моззареллу, јер сигурни смо да знате да се иста 

производи само у околини Напуља (Италија), где се овај сир прави од мешавине бивољег и крављег 

млека.  Такође, постоји и бабy моззареллу па молимо дефинишите тачно шта захтевате. Које 

паковање захтевате?  

6. за ставку под ред бр. 13 – Ситан сир 30% мм 

Које паковање захтевате?  

7. за ставку под ред бр. 14 – Млади сир – кришке 

Које паковање захтевате и проценат мм?  

8. за ставку под ред бр. 15 – Кисело млеко 180 гр. 

Који проценат млечне масти захтевате? 

9. за ставку под ред бр. 15 – Намази од сира (разни укуси), 500гр 

 

Наведите тачно који укус у којој количини захтевате. 

Разлика у цени између натур или нпр.намаза са паприком је значајна. 

Молимо вас да у законском року објавите тражене додатне информације или појашњења те 

извршите измене конкурсне документације у циљу усклађивања са ЗЈН и прецизирања појединих 

питања на која смо указали. 

 У противном бићемо принуђени да поднесемо захтев за заштиту права. 

 

ОДГОВОР: 

 

Комисија се у постављању техничких карактеристика предмета јавне набавке руководила 

првенствено потребама наручиоца, а не пословним и економским интересима подносиоца понуда, с 

тим  да уколико одређени понуђач исти услов не испуњава, то не значи да је тиме нужно извршена 

дискриминација или да је неоправдано ограничена конкуренција међу понуђачима, већ се у 

дефинисању захтева одражава објективна и реална потреба наручиоца. 

Наручилац прихвата примедбе и сугестије понуђача у делу техничког описа карактеристика 

појединих артикала и то : амбалаже, минимума млечне масти, грамаже, али не и у именовању истих 

обзиром да се ради о врстама сира , а не о навођењу робне ознаке па тако примера ради Гауда сир 

води порекло из јужне Холандије из околине града Гауда, први пут споменут још 1184 године због 

чега је један од најстаријих врста полутврдих сирева.Име му није заштићено и то је разлог што га 

користе произвођачи широм света називајући тако сиреве који се праве по истом рецепту. Трапист је 

врста полутврдог сира, који се прави на Балкану и у јужном делу средње Европе. Моцарела је 

италијанска врста пуномасног сира који се производи од бивољег или крављег млека, округлог 

облика и различитих величина и тако даље.  

Стога у наставку дајемо одговоре на ваша питања и исти ће бити предмет измене конкурсне 

документације. 

 

1. Сир фета, паковање 5 кг, проценат мм 45% 

2. Сир трапист, произвођачко паковање, проценат мм 45%. Качкаваљ не замењује трапист. 

3. Сир гауда, паковање произвођачко, проценат мм 45%. 
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4. Сир Пивнички, произвођачко паковање, проценат мм 45%. 

5. Сир моззарела, полутврди пуномасни сир од пареног теста са мин 45% мм, произвођачко 

паковање. 

6. Ситан сир 30%мм, паковање 500 гр 

7. Млади сир кришке, паковање 5 кг, са мин 40% мм. 

8. Кисело млеко 180 гр, 2,8% мм. 

9. Намази од сира 500 гр, укус НАТУР. 

 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно 

Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


