
Питање 1:  

Код додатних услова везано за партије 4, 5, 6, тражи се потврда надлежног органа о 
квалитету производа (резултати анализа о испитивању), за одређене производе, не 
старије од 3 месеца. 

Питање:  Који је то надлежни орган који одређује квалитет производа? 

Одговор 1: 

У конкурсној документацији за Партију 4 стоји навод: Потврде надлежног органа о 
квалитету производа (резултате анализа о испитивању) минимум за производе 
кромпир, пасуљ типа „градиштанац“ или одговарајући, купус свеж, купус кисели, 
шаргарепа, лук црни – стари.  

Резултате анализе о испитивању издаје овлашћена институција за контролу 
безбедности хране (физичких и хемијских испитивања хране) чије су лабораторије 
акредитоване код националног тела за акредитацију за вршење анализа за 
испитивање производа који су тражени у конкурсној документацији. 

 

Питање 2.  

Да ли се мисли на лабораторије које врше анализу производа, односно на супстанце 
које производ садржи? 

Одговор 2: 

Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао да прихвата резултате анализе о 
испитивању које је издала овлашћена институција за контролу безбедности хране 
(физичких и хемијских испитивања хране) чије су лабораторије акредитоване код 
националног тела за акредитацију за вршење анализа за испитивање производа који 
су тражени у конкурсној документацији, а које су дефинисани у Закону о безбедности 
хране и правилницима за тражене групе производа. 

 

Питање 3.  

Шта подразумевате под ОЦЕНОМ акредитоване лабораторије о хигијенској и 
здравственој исправности  и  ко издаје ту оцену, односно који је то документ? 

За њу (оцену) тражите да не буде старија од 12 месеци, и односи се на више 
производа, него за потврду (анализе). 

 

Одговор 3: 

Оцена акредитоване лабораторије о хигијенској и здравственој исправности понуђених 
производа на тешке метале и пестициде је превентивна мера заштите наручиоца од 
производа који не испуњавају услове из Закона и Правилника наведених у Конкурсној 
документацији. Берба производа који су предмет набавке у овој години, била је у току 
2016. године и исти се сада налазе улагеровани у хладњачама и магацинима, 
мишљења смо да ти производи треба да буду проверени у акредитованој 
лабораторији како би се дошло до сазнања да ли су правилно третирани током 
производње и током складиштења, а пре употребе у исхрани.  

Обзиром на количине тражених производа, сматрамо да бар један део тих количина 
понуђач мора имати на свом лагеру или лагеру својих коопераната како би се 
обезбедило сигурно снабдевање наручиоца. Мишљења смо да се тај лагер треба 
проверити на исправност производа пре потписивања уговора, како би се превентивно 
избегле нежељене последице и по вас као понуђача, а и по нас као наручиоца уколико 



би се установило да производи или део производа није за употребу у исхрани. Из тог 
разлога је и дефинисан рок од 12 месеци од дана отварања. 

У конкурсној документацији предвиђен је као обавезан услов имплементиран ХАЦЦП 
(или одговарајући) систем, а самим тиме сте ви или ваши кооперанти (пословни 
партнери) у обавези да вршите редовну контролу производа које стављате у промет. 
Из наведеног произилази да ви уколико поштујете одредбе које сте преузели на себе 
увођењем овог система да ово периодично и радите, па је дефинисан рок од 3 месеца 
од дана отварања за анализе. 

Такође, напомињемо да период од објављивања позива до отварања понуда износи 
30 дана, а да ви као потенцијални понуђач и сада вршите испоруку тих производа по 
ХАЦЦП-у (или одговарајућем) систему, те сте дужни да у том року вршите хемијске 
анализе за те испоручене производе. Из наведеног произилази да је тражено редовна 
обавеза понуђача, уколико правилно примењује систем безбедности хране прописан 
Законом и стандардима.  

У делу питања које се односи на производе који се увозе обавеза увозника је да 
приликом увоза, а пре стављања у промет, изврши анализе тражене у конкурсној 
документацији. Из тога следи да уколико сте увозник, поменуте анализе сте дужни да 
радите при сваком увозу, а уколико нисте увозник, исте резултате анализа за 
предметне артикле можете да добијете од продавца (увозника) приликом куповине 
производа за даљу продају. 

Имајући увиду наведено, наручилац је и дефинисао тражене рокове за доказивање. 

Оцене издаје овлашћена институција за контролу безбедности хране чије су 
лабораторије акредитоване код националног тела за акредитацију за вршење анализа 
за испитивање производа који су тражени у конкурсној документацији. 

 

Питање 4.  

На страни 38 од 68 као додатни услов тражите Бонитет-ЈН, да ли сте мислили на 2013, 
2014 и 2015. г и да ли Бонитет може да буде старији од 6 месеци, обзиром да се ништа 
у њему не мења. 

Одговор 4: 

Да. 

 

Питање 5.  

Да ли се изјаве купаца односе на 2016. и 2015 .годину? 

Одговор 5: 

Да. 

 

Питање 6.  

Да ли прилог 11 конкурсне документације треба да се попуни за сваки артикал 
појединачно? 

Одговор 6: 

У напомени поменутог прилога је дефинисано „...у конкретном случају понуђач није у 
обавези да попуњава дат образац структуре понуђене цене.“ (болд текст у прилогу) 


