
  

Питање:По ком правилнику треба поступати из 2004 или 2013? 

Oдговор: Треба поступати по правилнику који је на снази тј. по правилнику из 2013 године. 

 

 

 

 

 

 
Del.broj.: 10/536-2 

Datum: 06.05.2014g 

 

 

 

Предмет: Питања и одговори за јавну набавку бр..6/2014 Прехрамбени производи VI 

 

На страни 9 стоји: 

„Сва понуђена добра мора имати декларацију у складу са Правилником о 

декларисању и означавању упакованих намирница чл.8.( „Службени лист СЦГ“ ,бр.4/2004, 12/2004 и 

48/2004). Декларације се морају достављати уз сваку испоручену робу и морају бити ана српском 

језику.“ 

Дана 23.09.2013. донет je нови паравилник који даље цитирам: 

„На основу члана 30. став 3. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси ПР А В И Л Н И К  

О ДЕКЛАРИСАЊУ, ОЗНАЧАВАЊУ И РЕКЛАМИРАЊУ ХРАНЕ 

- Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 85/13 - 

Члан 47. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о декларисању и означавању 

упакованих намирница („Службени лист СЦГ”, бр. 4/04, 12/04 и 48/04), осим одредбе члана 30. тог 

правилника. 

Члан 48. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, осим одредаба члана 5, члана 8. став 1. тачка 12), чл. 10. и 24. овог правилника, које се 

примењују од 1. јануара 2014. године, као и одредаба члана 16. став 5, члана 20. став 3. тачка 7) и члана 

25. став 2. овог правилника, у делу који се односи на навођење података о састојцима који могу да 

изазову алергије и/или интолеранције, које се примењују од 1. јануара 2014. године 
 

 

 

 

 

На страни 16и 17  конкурсне документацуије стоји: 

„ПАРТИЈЕ 3 и 4 

За партије 3 и 4 избор понуде за доделу уговора ће се извршити применом критеријума 



„Економски најповољнија понуда“ Елементи критеријума су : 

Цена 60 пондера, потврда да је понуђач уједно и произвођач 40 пондера 

Цена се бодује по формули: Најнижа цена х 60 __________________________ Понуђена цена 

Потврда да је понуђач уједно и произвођач -бодује се на следећи начин: 

за партију 3. Свеже месо, свињско и јунеће 

Потврда да понуђач поседује сопствене фарме за узгој и клање говеда и свиња, / доказ је решење 

Решење Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде о испуњености ветеринарско 

санитарнох услова за ову намену/ бодоваће се са 40 пондера 

Уколико понуђач за партију 3, свеже месо достави доказ да има само једну фарму / говеда или 

свиња / доделиће му се 20 пондера а уколико приложи доказ да има фарму и говеда и 

свиња добиће 40 пондера.” 

Питање 1: Какве су то „фарме за узгој и клање говеда и свиња“ ? Јер нама та терминологија није 

позната. 

То су фарме- објекти за држање и узгој говеда и свиња и објекти за клање животиња. 

Питање 2:Колико има таквих фирми на територији Републике Србије који поседују 2 фарме и 

кланицу? 

(Ми знамо само две,од којих једна не учествије на тендерима, па се такав Ваш став може сматрати 

да сте фаворизовали одредјеног подуђача.) 

Није нам била намера да фаворизујемо било ког понуђача  већ да добијемо квалитетан производ. 

Конкуренција међу понуђачима није ограничена јер сваки од понуђача може себи обезбедити 

бодове криз заједничку понуду или понуду са подизвођачем. 

Питање 3: Пошто ми имамо дозволу за клање јунади и свиња да ли ћете нас сматрати 

произвођачима у смислу горе наведене терминологије ? 

 

Потребно је да имате и објекат  за узгој говеда и свиња да бисте добили бодове по наводима из 

документације. 

 

Питање 4 : Пошто ми сматрамо да је та дозвола обавезна по члану 75. Став 5.ЗЈН., а члан 

85.Став 4.ЗЈН. каже да елементи за учешће из члана 75.1 76. ЗЈН. не могу бити одређени као 

елементи критеријума за оцењивање понуда, 

Молим Вас да доведете конкурсну документацију у логичку везу са предметном јавном набавком, тако 

да не дискриминишете понуђаче и обезбедите начело економичности и ефикасности употребе јавних 

средстава које представља основно начело јавних набавки. Наведено начело представља 

основно,“циљно“ начело, док су сва остала начела само средства за остварење истог. Као најважније за 

остварење начела економичности и ефикасности употребе јавних средстава намеће се обезбедјење 

конкуренције међу понуђачима. 

 

Одговор: 

 

У  конкурсној документацији као обавезан  УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА под тачком 5. стоји: 
 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. 

ст. 1. тач. 5) Закона ако је таква дозвола      предвиђена  посебним прописом 

 

Доказ за услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона-   Решење/Дозвола Министарствa пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. 

 

У конкурсној документацији на страни 17. стоји 



„Потврда да понуђач поседује сопствене фарме за узгој и клање говеда и свиња, / доказ је 

решење Решење Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде о испуњености 

ветеринарско санитарнох услова за ову намену/ бодоваће се са 40 пондера“ . Ово решење није 

тражено као обавезан услов за учешће већ као доказ да је понуђач уједно и произвођач што је у 

логичкој вези са предметом набавке / свеже месо/. Наручилац се одлучио да вреднује као 

квалитет понуђача то што поседује фарме за узгој  говеда, свиња и живине  јер се тако 

искључује могућност добијања меса из увоза на чији квалитет је било бројних примедби у 

медијима. 

 

Питања и одговори: 

 
По ком закону су произвођачи дужни да дају своје уговоре са овлашћеном институцијом за 

вршење анализа робе? 

Јер произвођачи тврде да уговоре не морају да нам дају и траже по ком члану закона су 

дужни да нам дају уговоре.Ви сте делимично одговорили на питање да требају уговори али 

не и по ком закону. 

Достава наведених уговора није регулисана законом  већ је то у конкурсној документацији 

наведено као мера обезбеђења квалитета. 

Такође за чаше, салвете и тацне нисте одговорили шта се за те артикле доставља? 

Довољно је да ти производи имају потврду о здравственој исправности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                            Комисија за јавну набавку бр..6/2014 

 


