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SVIM PONUĐAČIMA KOJI SU 
PREUZELI KONKURSNU DOKUMENTACIJU 

Datum : 22.07.2017. 

 
Predmet : Dodatna pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije  
 
Na osnovu pitanja ponuđača u postupku javne nabavke naručilac objavlјuje dodatna pojašnjenja : 
 
1. Pitanje : 
Molimo vas da nam odgovorite da li možemo da dostavimo samo HACCP sertifikat pošto i on sam ispunjava sve 
tražene uslove i ako možete da nam pojasnite šta ISO 22000 sertifikat ima a da nema HACCP ? 
 
1. Odgovor : 
Narucilac je jasno i nedvosmisleno, kroz dodatne uslove za ucesce u postupku javne nabavke, naveo da je 
potrebno da se dostavi i HACCP sertifakt i standard ISO 22000. Postavljanjem dodatnih uslova za ucesce u postuku 
javne nabavke, narucilac je shodno svojim objektivnim potrebama, zeleo da stavi akcenat na bezbednost i 
zdravstvenu ispravnost hrane, uzimajuci u obzir delatnost koju narucilac obavlja i specificnost krajnjih korisnika 
predmeta ove javne nabavke, a to su lezeci pacijenti. Neki od osnovnih postulata standarda ISO 22000 jesu upravo 
poboljsanje bezbednosti hrane, jacanje zastite i poverenja potrosaca u bezbednost i ispravnost namirnica, 
poboljsanje troskovne efikasnosti u lancu prometa hrane itd...Standard ISO 22000 se temelji na zahtevima HACCP 
sistema, ali pokriva mnogo siri aspekt lanca bezbednosti namirnica. Standard ISO 22000 u sebi integrise ne samo 
HACCP, vec se bavi i predvidjanjem i analizom velikog broja spoljnjih faktora i opasnosti.Obzirom da HACCP 
standard ima i odredjene nedostatke, jer je cinjenica da je tesko primenljiv na velike proizvodne i prodajne lance, 
posedovanjem i standarda ISO 22000 ponudjac ipak dize bezbednost hrane na visi nivo, a svakako je cilj narucioca 
da kroz postupak javne nabavke obezbedi bezbedne i zdravstveno ispravne namirnice za svoje krajnje korisnike. 
 
2. Pitanje 

 
2. Odgovor 
     Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije 
 
3. Pitanje 
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3. Odgovor 
     Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije 

 
4. Pitanje 

 
 

4. Odgovor 
Bilten STIPS je zvanični podatak ministarstva poljoprivrede i kao takav relevantan za računanje promena cene žive 
vage tovnih svinja i junadi. Što se tiče ažurnosti podataka cene za klanice u svim okruzima u Srbiji, oni se za 
Južnobački okrug i grad Beograd redovno popunjavaju za druge okruge  nisu toliko ažurni. Za Severnogački okrug 
podaci mogu kasniti ali to je stvar ministarstva zato se i uzima obično kao reper glavni grad pokrajine ili republike. 
Zato se naručilac opredelio da koristi podatke koji se koriste za grad Novi Sad. Naručilac do sada nije imao 
praktičnih problema sa primenom ovih formula, te naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne 
dokumentacije. 
 

5. Pitanje 

 
 
5. Odgovor 
naručilac prihvata sugestije potencijalnog ponuđača i menja konkursnu dokumentaciju. 

 
 
 
 
 

Komisija za javnu nabavku 
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