
 

 

Назив и адреса наручиоца: ПУ „Чаролија“ Вршац,  

Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац 

Врста наручиоца: Предшколско образовање 

Интернет страница наручиоца: http://www.pucarolija.com/ 

Број: 669/14-2018 

Датум: 25.06.2018. године 

 

 

 

 

              На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 669/2018 – Намирнице за припремање 

хране–исхране деце,по партијама – партија бр. 5 – Воће и поврће, именована Решењем директора 

број 669/3-2018, даје одговор на постављено питање потенцијалног понуђача: 

 

Питања:  

1. Молимо Вас да нам појасните чл. 3 Модела уговора (стр. 34 и 35/52) 

Навели сте да се први анекс о промени цене ради на основу података Републичког завода за 

статистику. То је теоријски могуће, а практично немогуће, јер Реп. завод никада није 

приказао промену цена за свеже воће и поврће за 10 и више процената.  

Разлог томе је што се не објављују промене по појединачним производима.  

У ставу 4 помињете „званично објављене податке у штампи од стране овлашћених лица“  

Молимо да појасните на коју врсту штампе мислите, као и која су овлашћена лица. 

Уколико, неким чудом, дође до потписивања другог анекса, да ли се примењују цене по 

СТИПСУ или се примењује проценат промене цене.  

Који се СТИПС примењује: 

1. Велепродајне цене са кванташа Београд 

2. Малопродајне цене са пијаце Панчево 

3. Неки трећи. 

Да ли се примењују минималне, максималне или доминантне цене по СТИПСУ? 

 

 

2. Везано за постављање услова за предметну јавну набавку, имамо пар сугестија: 

- Сматрамо да је по питању доказивања кадровског капацитета недовољно да тражите 

дамо једног возача-достављача. Сматрамо да је неопходно минимум два, из простог 

разлога што један запослени има право годишњег одмора или било какве друге 

спречености у току године, а вама уговор односно испоруке трају током целог периода. 

Такође сматрамо да је и недовољно поседовање једног возила због могућности квара и 

других непредвиђених околности. 

- Сматрамо да је недовољно поседовање сертификата HACCP, те да наручилац треба да 

тражи ISO 9001 – систем менаџмента безбедности хране или  ISO 22000 – систем 

менаџмента квалитетом; 
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Одговор на питања: 

 

1.  

- Наручилац сматра да су Извештаји Републичког завод за Статистику као посебне 

организације основане Законом о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 44/14, 14/15, 

54/15, 96/15-др. Закон и 62/17) најмеродавнији што се тиче цена. Републички завод за 

статистику обавља стручне послове који се односе на: доношење програма, 

организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду 

методологије, прикупљање, обраду, статистичку анализу и објављивање 

статистичких података; припрему и доношење јединствених статистичких 

стандарда; развој, одржавање и коришћење републичких административних и 

статистичких регистара; формирање и одржавање система националних рачуна; 

сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за 

вршење статистичких истраживања; сарадњу са међународним организацијама 

ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података; обраду података 

ради утврђивања резултата избора и референдума на републичком нивоу, као и 

друге послове одређене законом.  

Републички Завод за статистику има посебно Одељење за статистику цена  које 

организује и реализује: израду методологије; прикупљање, обраду, објављивање 

и анализу података статистичких истраживања која спроводи користећи и друге 

изворе података релевантних за ову област статистике.  

У Одељењу за статистику цена образују се одсеци, и то: 1.6.1. Одсек за 

статистику потрошачких цена обавља послове на праћењу кретања цена робе и 

услуга у промету на мало и обрачунава одговарајуће индикаторе, прати и изучава 

међународна теоријска и методолошка искуства из ове области, ради на изради 

статистичких стандарда и дефиниција за потребе ове статистике и друге послове 

из делокруга Одељења; 1.6.2. Група за статистику произвођачких цена обавља 

послове на праћењу кретања цена робе и услуга у промету на велико, прати и 

изучава међународна теоријска и методолошка искуства из ове области, ради на 

изради статистичких стандарда и дефиниција за потребе ове статистике и друге 

послове из делокруга Одељења.   

Такође има и посебно Одсек за структурна истраживања у пољопривреди и 

статистику биљне производње које  обавља послове који се односе на статистику 

шумарства и биљне производње, као што су: израда статистичких индикатора за 

производњу по културама; процена засејаних површина и укупних и просечних 

приноса; индекс физичког обима; материјални трошкови и вредност производње, 

обрачун показатеља о структури пољопривредних газдинстава и прати и изучава 

међународна теоријска и методолошка искуства из ове области, ради на изради 

статистичких стандарда и дефиниција за потребе ове статистике и друге послове 

из делокруга Одељења друге. 

Из свих наведених разлога наручилац сматра да Републички завод за статистику 

има приказано најреалније стање што се тиче цена у Републици Србији. 

- Званично објављени подаци у штампи у чл. 3 у ставу 4 Модела уговора односе се 

на билтене објављених од стране овлашћених лица: Привредна комора Србије, 

СТИПС, Републички завод за Статистику и др….. 
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- Који се СТИПС примењује и да ли се примењују минималне, максималне или 

доминантне цене по СТИПСУ како није регулисано Моделом уговора ако се 

испуне услови за измену Уговора биће регулисано према Закону о облигационим 

односима: уз сагласност воља добављача и наручиоца Анексом уговора, те ће 

Анекс уговора бити у складу са  чл. 115 став 5 објављен на Порталу јавних 

набавки, а Извештај о разлозима промене Уговора доставити Управи за јавне 

набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

2. Конкурсна комисија је усвојила Ваше сугестије, те ће измене и допуне конкурсне 

документације бити објављени у најкраћем могућем року.  
 

 

 

                                                                                                    Комисија за предметну јавну набавку 

 

Доставити: 

1. Објавити на Порталу јавних набавки 

2. Објавити на интернет страници установе 

3. Деловоднику 

 

 


