
 

 
 

 

Нови Сад; 08.03.2016. 

Број: 374/1/16-05/5 

 

На основу питања везаних за ЈН 2/16-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 одговоре  на иста. 

 

ПИТАЊЕ 1: 

За производ млеко 2.8% м.м у техничкој документацији није прецизирано паковање и врста млека. 

Да ли мислите на пастеризовано млеко које се пакује у ПВЦ кесу или флашу или на стерилизовано 

млеко у тетрапаку? 

ОДГОВОР 1: 

Мисли се на пастеризовано млеко паковано у ПВЦ кеси и ова допуна предмет је измене конкурсне 

документације. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

 За производ сир фета у техничкој документацији навели сте паковање од 10кг. Да ли инсистирате на 

том паковању или вам то значи што веће паковање? 

ОДГОВОР 2: 

У питању је техничка грешка и иста је предмет измене конкурсне документације обзиром да се 

тражи јединична цена по килограму неовисно о паковању. 

ПИТАЊЕ 3: 

У вези доказивања испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке под тачком 4 Г , односно 

услова захтеваног чланом 75. ставом 1. тачка 4. ЗЈН: 

На основу Правилника о садржини и начину вођења Централног регистра објекта у области 

безбедности хране и хране за животиње (Службени гласник РС 20/2010), донетог на основу члана 

16.став 3. Закона о безбедности хране (Службени гласник РС 41/2009), сви субјекти у пословању 

храном и храном за животиње су обавезни да изврше пријаву за регистрацију, сем субјеката који су 

већ регистровани по неком посебном пропису. 

Решење Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства – Управе за ветерину о 

испуњавању ветеринарско-санитарних услова јесте доказ о уписаности у регистар одобрених 

објеката Управе за ветерину, односно субјекти који поседују ово решење јесу субјекти изузети од 

регистрације у Централни регистар одобрених објекта, јер су по посебном пропису регистровани код 

Управе за ветерину, те се они не уписују у Централни регистар, јер су већ уписани у регистар 

одобрених објеката Управе за ветерину о чему сведочи наведено Решење МПШВ - Управе за 

ветерину у коме се налази и ветеринарски контролни број субјекта. 



 

 

Тако да, као понуђач којем је за обављање делатности била неопходна дозвола МПШВ - Управе за 

ветерину да испуњава ветеринарско-санитарне услове за обављање делатности, ми нисмо имали 

обавезу да се региструјемо у Централни Регистар, јер смо по посебном пропису већ регистровани, те 

доказ под а) доказује и уписаност у Централни Регистар, јер смо ми произвођачи хране животињског 

порекла, а не само продавци исте (за продавце су захтеви мањи, они се само уписују у централни 

регистар, није им потребна посебна дозвола Министарства као произвођачима). 

ОДГОВОР 3: 

Сходно Правилнику о садржини и начину вођења евиденције у Централном регистру објеката 

(Службени гласник РС 20/2010), донетог на основу члана 16.став 3. Закона о безбедности хране 

(Службени гласник РС 41/2009), у члану 3. се каже: „Објекти за производњу и промет хране и хране 

за животиње који су одобрени или регистровани у складу са посебним прописом сматрају се 

уписаним у Централни регистар....“, стога понуђач који поседује Решење Министарства 

пољопривреде, водопривреде и шумарства – Управе за ветерину о испуњавању ветеринарско-

санитарних услова јесте уједно и доказ о уписаности у регистар одобрених објеката Управе за 

ветерину, јер је  исти изузет од  регистрације у Централни регистар одобрених објеката. 

 

ПИТАЊЕ 4: 

У конкурсној документацији у обавезним условима за учешће у поступку и доказивање обавезних 

услова тачка 4, навели сте следеће: 

 

Доказ: за партије 7,8,9,10 и 11 

а) Понуђач је у обавези да приложи потврду Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине да је уписан у Централни регистар објеката или одговарајући доказ Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине 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 предмет партије 7,8,9,10 и 11, 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. 

в) Понуђач је у обавези да достави копије важећег Сертификата HACCP стандарда који гласи на 

понуђача. 

 

Понуђач под в) дужан је да уз Уговор о пословној сарадњи са произвођачем од којег се снабдева 

робом достави копију важећег Сертификата HACCP стандарда који гласи на пословног партнера из 

Уговора. 

 

Молимо вас да нам појасните да ли је дошло до техничке грешке приликом писања конкурсне 

документације и да ли је у последњем ставу датог параграфа требало да стоји понуђач под б) уместо 

понуђач под в)? 

Наиме, дати захтев делује нелогично јер у ставу в) понуђач је у обавези да достави копију важећег 

HACCP сертификата који гласи на понуђача а потом се у наредном ставу наводи да понуђач из става 

в) доставља Уговор о пословној сарадњи са произвођачем од којег се снадбева робом достави копију 

важећег сертификата HACCP који гласи на пословног партнера из Уговора. 

ОДГОВОР 4: 

Имајући у виду Вашу сугестију о учињеном пропусту Наручилац даје  одговор да је у питању 

техничка грешка и иста је предмет Треће измене конкурсне документације. 

ПИТАЊЕ 5: 

МолимоВас да за све партије прецизирате динамику испоруке, односно колико пута недељно се 

врши испорука добара из сваке партије јер је та информација од пресудног значаја за подношење 

понуде и једнак положај свих понуђача. 

У складу са наведеним молимо вас да извршите допуну ваше конкурсне документације. 



 

ОДГОВОР 5: 

Наручилац је у конкурсној документацији на страни 10 под тачком 3.4. рок испоруке прецизно 

дефинисао да је понуђач у обавези да испоруку добара врши сукцесивно без обзира да ли је радни 

или нерадни дан, а све према динамици и количини коју он одреди. Прецизирањем динамике 

испоруке, односно колико пута недељно се врши испорука добара из сваке партије, наручилац би 

себе довео у незавидан положај, ово би представљало ограничавајући фактор за потребе наручиоца, 

а имајући у виду основну, специфичну делатност наручиоца, а то је смештај и исхрана ученика.  

Из тог разлога наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације. 

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 

 


