
 
 
 
Одговори на питања у вези са набавком намирница  број  Д-01/16  
 
 
Питање: 
У конкурсној документацији за ЈН Д-01/16 у додатним условима под тачком 
10, захтевате стандард ISO 9001:2008. Наше питање је да ли стандард ISO 
22000:2005 испуњава Ваше захтеве с обзиром да је у њему обједињен ISO 
9001:2005 и  HACCP стандард. Сматрамо да стандард који поседујемо (ISO 
22000:2005) испуњава све услове који су потребни за квалитетно извршење 
обавеза које би проистекле потписивањем уговора по наведеној јавној 
набавци. У колико стандард 22000:2005 не задовољава ваше критеријуме 
молимо да нам одговорите која је то битна разлика између ова два 
стандарда која утиче на квалитет извршења пословних обавеза. Оваквим 
изричитим ставом у одређивању додатних услова фаворизујете поједине 
понуђаче и самим тим кршите Закон о јавним набавкама.  
 
Одговор: 
Ни понуђач ни наручилац нису квалификовани да тврде да је поседовање 
цертификата о испуњености захтева стандарда ISO 22000:2005 и доказ 
испуњености захтева стандарда ISO 9001:2008 и HACCP. 
HACCP нема статус стандарда . Произвођач прехрамбених производа 
поседовањем HACCP цертификата доказује испуњеност захтева који се 
односе на управљање безбедношћу хране – HACCP систем према 
документу CAC/RC 1-1969, Rev. 4.2003. а који су дефинисани законом о 
безбедности хране који је објављен у Службеном гласнику РС бр.41/2009. 
Поменутим Законом се уређују општи услови за безбедност хране и 
безбедност хране за животиње, обавезе и одговорности субјеката у 
пословању храном, систем брзог обавештавања и узбуњивања, хитне мере 
и управљање кризним ситуацијама, хигијена и квалитет хране. У члану 4. 
Закона објашњено је значење основних појмова које систем управљања 
хигијеном и HACCP (Анализа ризика и контролне тачке) подразумева. 
Достављањем поменутог доказа понуђач доказује наручиоцу да понуђач 
испуњава захтеве дефинисане у Закону о безбедности хране. 
У конкурсној документацији је поседовање цертификата о усаглашености са 
захтевима стандарда обједињен ISO 22000:2005  дефинисано као елемент 
критеријума а не као додатни услов који понуђач мора да испуни. 
Наручилац нема овлашћења да се упушта у расправу који стандарди и 
смернице су интегрисани и које су битне разлике између наведених 
стандарда. 
Наручилац је још 2006. године своју пословну праксу усагласио са 
интегрисаним системом менаџмента SRPS ISO 9001 и HACCP те с тога а 



ради дефинисаног начина решавања рекламација и односа са 
испоручиоцима као логичан захтев се намеће обавеза примене идентичних 
стандарда и код испоручиоца односно понуђача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


