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Сл. број: 208/10 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈНВВ 1/Д/208-2018, ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ 

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРАЊУ 

 

Питања: 

 

„Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН, али су обавезни да у понуду 

наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре.“   

  

1. Питање: У чл-78 став 1 Закона о јавним набавкама пише: Организација надлежна за 

регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача-предузетника и правних лица (у 

даљем тексту: регистар понуђача) који испуњавају обавезне услове из чл. 75. став 1 тач. 1  1) до 4) 

овог закона. 

Односно у ставу 5 истог члана такође пише да: „Лице уписано у регистар понуђача није дужно да 

приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова.“ 

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације.  

 

У делу додатних услова:  

 

Б) Уколико је понуђач произвођач понуђених добара потребно је да располаже важећим 

сертификатом ISO 22000-да је успостављен систем управљања безбедношћу храном.  

Уколико понуђач није и произвођач предметних добара, потребно је да поседује HACCP систем 

безбедности хране, а као доказ понуђач је дужан да достави копију сертификата о верификованом 

и имплементираном HACCP систему безбедности хране издату од стране овлашћеног тела. 

 

Питање: Уколико је понуђач уједно и произвођач поврћа и воћа (партија 7) и поседује  HACCP 

систем безбедности хране, да ли мора да за та добра поседује и важећи сертификат ISO 22000, 

или је довољно да понуђач поседује HACCP систем, поготово јер и HACCP обухвата систем 

безбедности хране, односно да ћете такву понуду прогласити исправном ? 

2. За производе (воће и поврће) партија 7 које понуђач наведе у понуди а који су обезбеђени 

преко фирми који су регистровани за продају воћа и поврћа, које поседују важећи сертификат ISO 

22000,  а понуђач поседује важећи сертификат HACCP, да ли ћете прихватити такву понуду и 

прогласисти је исправном? 

 

 

 



Одговори: 

 

1. Потребно је само да изјавите да сте регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који 

води Агенција за привредне регистре на меморандуму Ваше фирме. 

Б.   За партију 7 – воће и поврће довољно је да понуђач поседује HACCP систем, и таква понуда          

биће исправна. 

2. За производе (воће и поврће) партија 7 које понуђач наведе у понуди а који су обезбеђени 

преко фирми који су регистровани за продају воћа и поврћа, које поседују важећи 

сертификат ISO 22000,  а понуђач поседује важећи сертификат HACCP, да ли ћете 

прихватити такву понуду и прогласисти је исправном? 

Биће прихваћена таква понуда и биће исправна. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

У Врању, 27.04.2018 године 

 

 

 

 

 


