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Број: 05/12-16-1/2016 
Датум: 26.02. 2016.  
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊА 
 

На основу чл.63. став 3. и 4. ЗЈН, а поводом питања  која су Наручиоцу упућена од 
стране потенцијалног понуђача путем електронске поште дана 24.02. 2016.г, Комисија у 
законском року даје следећи одговор: 

 
1. Цитирамо питања:  
 
ПИТАЊЕ 1:  
У конкурсној  документацији у обавезним условима за у чешће 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 
снабдева робом достави копију важећег сертифиакта HACCP који гласи на пословног 
партнера из Уговора. 

ОДГОВОР: 
Ради се о очигледној техничкој омашци у куцању, што је из самог текста логички јасно  
и што је потенцијални понуђач добро уочио,  те на страни 11. Конкурсне документације 
треба да стоји: 
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„Понуђач под б)  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.“ 

ПИТАЊЕ 2: 
  
Молимо Вас да за партију 10- свеже воће и поврће прецизирате динамику испоруке, односно 
који артикли из спецификације се испоручују току целе године, а који се испоручују 
сезонски (са назнаком у којим месецима се наручују) 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: 
Наручилац у Конкурсној документацији није определио динамику испоруке по 
месецима за партију 10. – свеже воће и поврће, из разлога што не жели да себе доведе у 
ситуацију да ограничава могућност наруџбине појединих добара из те партије у 
одређеним месецима у току године. Наручилац је и до сада са добављачима за ову 
партију имао коректан однос у смислу наручивања појединих сезонских артикала, те 
ће се тако понашати и убудуће.  
 
 
На основу наведеног, Наручилац сматра да, по оба питања потенцијалног понуђача, 
нема основа за измену Конкурсне документације, а самим тим ни законског разлога за 
продужење рока за подношење понуда.  
 
 
 
 
 
        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


