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SVIM PONUĐAČIMA KOJI SU 
PREUZELI KONKURSNU DOKUMENTACIJU 

Datum : 02.08.2017. 

 
Predmet : Dodatna pojašnjenja u vezi konkursne dokumentacije  
 
Na osnovu pitanja ponuđača u postupku javne nabavke naručilac objavlјuje dodatna pojašnjenja : 
 
1. Pitanje : 

 
1. Odgovor : 
Naručilac je na strani 4 konkursne dokumentacije u tački 1.1 jasno naveo broj i datum prethodnog obaveštenja 
(01-188/17-10 од 13.01.2017.) koje je javno dostupan dokument i koje sadrži naziv i oznaku iz opšteg rečnika 
nabavki (15000000 - hrana, piće, duvan i srodni proizvodi) isti kao i u pozivu za ponošenje ponuda i konkursnoj 
dokumentaciji za predmetni postupak 61/17-D/OP. Član 95 stav 2 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama propisuje 
da rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku ne može biti kraći od 15 dana pod uslovima koji su u 
predmetnom postupku ispunjeni, odnosno da je procenjena vrednost manja od 250.000.000 dinara i da je 
prethodno obaveštenje objavljeno najmanje 35 dana a najviše 12 meseci pre objavljivanja poziva.  
 
2. Pitanje 

 
 
 
2. Odgovor 
Tačkom 3.2.1. dokumenta 2 konkursne dokumentacije OP obrazac je naveden kao obavezan element 
prihvatljive ponude. Tačkom 3.2.10. je propisan način dostavljanja istog. Zakon i podzakonski akti ne 
propisuju obavezu zahtevanja i način dostavljanja ovog obrasca, te je Naručilac način dostavljanja OP 
obrasca opisao na način koji je njemu dovoljan za proveru autentičnosti potpisa ovlašćenih lica i nije dužan 
da drugačije postupi. 
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3. Pitanje 

 
 

3. Odgovor 
Nije nužno da pomenuti sertifikat bude u obrascu ponude sa strukturom cene, jer se zahtev za istim i način 
dostavljanja nalaze u dokumentu br.6 – Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova. 
 
4. Pitanje 

 
 
4. Odgovor 
Naručilac zahteva ISO9001 sertifikat standard upravljanja kvalitetom. 
 
5. Pitanje 

 
5. Odgovor 
Naručilac zahteva da ponuđač ima važeći ugovor sa akreditovanom laboratorijom, koja izdaje potvrdu o 
zdravstvenoj bezbednosti ponuđenih namirnica.  Rad laboratorije mora biti usklađen sa važećim Zakonom o 
bezbednosti hrane i odgovarajućim pravilnicima. Laboratorija mora biti akreditovana od strane 
akreditacionog tela Srbije (ATS). Potencijalni ponuđač se u svom pitanju poziva na stare, nevažeće Zakone i 
propise,  te naručilac koristi priliku da mu skrene pažnju da uskladi kontrolu svojih namirnica u skladu sa 
važećim Zakonom i važećim Pravilnicima, odnosno da ugovor  zaključi sa akreditovanom laboratorijom koja 
je dozvolu za rad, odnosno akreditaciju, dobila od strane akreditacionog tela Srbije (ATS),  a danas je to 
jedino moguće ako je rad laboratorije usklađen sa Zakonom o bezbednosti hrane (sl. glasnik RS 41/2008), 
Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (sl. 
glasnik RS 72/2010), Pravilnikom o prehrambenim aditivima (sl. glasnik RS 63/2013), Pravilnikom o kvalitetu 
usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (sl. glasnik RS 94/2015), Pravilnikom o 
količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstanci, hemioterapeutika, anabolika i drugih 
supstanci koje se mogu nalaziti u namirnicama (sl. list SRJ 5/1992, 11/1992 i 32/2002)... 
 
6. Pitanje 

 
6. Odgovor 
Narucilac vrši izmenu konkursne dokumentacije. 
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7. Pitanje 

 
 
7. Odgovor 
Misli se na lice ovlašćeno za zastupanje pravnog subjekta koji podnosi ponudu u predmetnom postupku 
javne nabavke, odnosno ponuđača, od strane nadležnih državnih organa. 
 
8. Pitanje 

 
8.Odgovor - Naručilac vrši izmenu konkursne dokumentacije. 
9 i 10. Pitanje 
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9. i 10. Odgovor 
Naručilac usvaja Zahteva Ponuđača od 26.07.2017. godine ,i u sladu sa tim menja konkursnu dokumentaciju. 
 
11. Pitanje 

 
 
11.,12. Odgovor 
Naručilac je izbrisao dodatni uslov za učešće u postpuku javne nbavke, u sladu sa svojim objektivnim 
potrebama. Naručilac će produžiti rok za podnošenje ponuda. 
 
 

U skladu sa članom 63. stav 5. Zakona o javnim nabavkama naručilac pomera datum otvaranja i 
ujedno objavljuje obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. 
 
 
 

 
Komisija za javnu nabavku 

  br.61/17-D/OP  


