
 

На основу Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 

за јавну набавку добара бр. Д-08/15 у отвореном поступку јавне набавке обликованом по 

партијама, у законском року, дајемо следећа појашњења: 

 

Питање 1. 

Како је увидом у Портал јавних набавки под шифром 954266 утврђено да наручилац није објавио 

Позив за подношење понуда, а одредба члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама је 

императивног карактера и не оставља могућност наручиоцу да позив за подношење понуда објави у 

оквиру неког другог документа, већ искључиво као посебно одвојен „Позив“, јер се од објављивања 

Позива за подношење понуда рачунају сви рокови за спровођење поступка јавне набавке, молимо 

наручиоца да по објављивању Позива за подношење понуда продужи рок за подношење понуда и 

пропише нови рок за подношење понуда у складу са роковима прописаним одредбама закона о 

јавним набавкама „члан 95.став 1. тачка 2) ЗЈН – Рок за подношење понуда у отвореном поступку 

не може бити краћи од:  

2) 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда ако процењена вредност јавне 

набавке није већа од износа из члана 57. овог закона.“ Како би понуђачима било омогућено да 

правилно израчунају рокове и поднесу прихватљиве понуде. 

Одговор 1. 

Позив за подношење понуда објављен и садржан је у конкурсној документацији наручиоца на 

страни 3 од 65 конкурсне документације, а објављен је истог дана и на Порталу службених гласила 

Републике Србије и база прописа, у складу са чланом 57. став 2. Закона о јавним набавкама. 

Сходно томе, заинтересованим понуђачима, наручилац је у складу са законом омогућио да правилно 

рачунају рокове и благовремено доставе понуде. 

Из питања које сте поставили, уочавамо да сте информисани о року за подношење понуда који 

износи 30 дана, те се намеће питање, где сте о истом прибавили сазнања, ако не у позиву за 

подношење понуда који је у саставу конкурсне документације и који је у складу са одредбама члана 

62. став 1. објављен истовремено са  конкурсном документацијом.  

 

Питање 2. 

На страни 25 од од 65 у делу додатних услова прописано је да, „Уколико је понуђач пољопривредни 

произвођач, да би задовољио додатне услове понуђач уз понуду мора да: има активно регистровано 

пољопривредно газдинство са минимум 5 (пет) ha обрадивог земљишта за производњу – гајење 

воћа (доказ:потврда о активном статусу пољопривредног газдинства са прилогом 3: Засејане 

културе из Управе за трезор).“ 

Чланом 10. ставом 4. тачка 1) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, прописано је 

„Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона мора да садржи: 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених законом и овим правилником за 

сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за 

њихово издавање.“ 

Молимо наручиоца да у конкурсној документацији пропише на који начин ће пољопривредно 

газдинство доказати да поседује 5 ha обрадивог земљишта, као и који је орган надлежан за 

издавање траженог доказа.  

Одговор 2. 

Конкурсном документацијом јасно је дефинисан додатни услов по коме пољопривредни произвоч 

мора да има регистровано пољопривредно газдинство са минимум 5 (пет) ha обрадивог земљишта за 

производњу – гајење воћа као и начин доказивања. Довољан доказ је потврда о активном статусу 

газдинства и прилог 3: Засејане културе из Управе за трезор. 

Додатни услов је дакле да прозвођач има 5 (пет) ha обрадивог земљишта засејаног воћем а 

одговарајућу документацију која представља основ коришћења земљишта (власништво или закуп) 

већ доказује Управи за трезор приликом регистрације газдинства па смо на основу тога а поштујући 

принцип економичности набавке доказ јасно дефинисали  као потврду са прилогом 3 из Управе за 

трезор. 

 

Питање 3. 

На страни 63 од 65 конкурсне документације наручилац је као један од елемената критеријума за 

бодовање прописао Техничко технолошку предност и то на следећи начин: 
 

Техничко технолошка предност  до 10 пондера 

Непоседовање сертификата ИСО 22000/ГЛОБАЛ ГАП 0 пондера 

Започета имплементација стандарда  
ИСО 22000/ГЛОБАЛ ГАП пре датума објављивања  
јавног позива (доказ: копија уговора  
са консултантском организацијом) 5 пондера 
Поседовање сертификата ИСО 22000                                       10 пондера 
 

Оваквим начином одређивања елемената критеријума техничко технолошке предности, наручилац 

је додатни услов одредио као елемент критеријума што представља битну повреду члана 85.става 4. 



Закона о јавним набавкама којим је прописано да услов из члана 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама не може бити одређен као елемент критеријума. Из разлога што је поседовање 

сертификата који као доказ сходно члану 77. став 2. тачка 2) подтачка 6) представља испуњеност 

додатних услова и самим тим не могу бити означени као елементи критеријума за бодовање. 

Као образложење и доказ ове повреде наводимо одредбу члана 85. став 4. Закона о јавним 

набавкама којим је прописано да услов из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама не може бити 

одређен као елемент критеријума, а с обзиром на то да поседовање сертификата спада у пословни 

капацитет једног привредног друштва и самим тим представља додатни услов сходно ЗЈН, не може 

бити одређен као елемент критеријума. Што и ви сами потврђујете јер сте достављање осталахих 

сертификата прописали у додатним условима. 

Молимо наручиоца да избрише овај елемент критеријума јер је у супротности са одредбама закона, 

а поседовање и достављање ИСО стандарда пропише у делу додатних услова, где је сходно 

законским одредбама у могућности да га захтева. 

Овакво одређивање елемената критеријума је у супротности са 9. Начелним правним ставом 

Републичке комисије, донетим на општој седници од 27.12.2013.године. 

Одговор 3. 

Додатни захтев наручиоца који се односи на поседовање ХАЦЦП сертификата за предмет набавке 

осим за партије 4,5,6 проистиче из поштовања одредби важећег Закона о безбедности хране а не 

односи се на примарну пољопривредну производњу. 

Један од стандарда који прописује правила у примарној пољопривредној производњи је ГЛОБАЛ 

ГАП а чији је циљ повећање безбедности производа, очување животне средине и добробити 

радника. 

Испуњавање захтева стандарда ИСО 22000 И ГЛОБАЛ ГАП у нашој земљи још увек не представља 

законску обавезу већ представља техничко технолошку предност која се у складу са чланом 85. 

став 2 ЗЈН може сматрати елементом критеријума. Из тог разлога наручилац остаје при 

критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији.  

 


