
 
 

 

Нови Сад; 10.03.2017. 

Број: 33/1/17-05/5 

 

На основу питања везаног за ЈН 2/17-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. 

 

ПИТАЊА:  

Као потенцијални понуђач за јавну набавку ЈН 2/17-ОП за партију 1-свеже месо, партију 2-пилеће 

месо и партију 3-месне прерађевине, молимо Вас да нам дате појашњење на следећа питања. 

 

ПИТАЊЕ 1: У партији 3-месне прерађевине, под ставком 3 тражите сланину суву-хамбург.Пошто су 

сува сланина и хамбуршка сланина два различита производа, молимо Вас да нам кажете који тачно 

производ тражите? 

ПИТАЊЕ 2: У конкурсној документацији као један од услова тражите да понуђач има закључен 

уговор са надлежном независном институцијом за контролу квалитета здравствене исправности 

намирница са последњих 5 налаза.Да ли последњих  5 налаза за  5 производа могу бити достављени 

на једном извештају о испитивању или се мора доставити 5 извештаја о испитивању где би се на 

сваком налазио по један налаз за сваки производ посебно? Да ли Ви под једним налазом 

подразумевате један извештај о испитивању који може да садржи налазе за више различитих 

производа? 

 

ОДГОВОРИ: 

ПИТАЊЕ 1: Имајући у виду Вашу сугестију, обзиром да је у питању технички пропуст, исти ће 

бити предмет измене конкурсне документације на начин да се тражи – хамбуршка сланина. 

ПИТАЊЕ 2: Обзиром да се конкурсном документацијом тражи последњих пет налаза о контроли 

здравствене исправности намирница, исти се могу односити на исте производе из партије за коју се 

подноси понуда и могу садржати један или више производа али се морају датумски разликовати 

како би се наручилац уверио да се контрола врши у бар 5 пута у последњих 12 месеци од дана 

објављивања позива за подношење понуда. 

 

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 


