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              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 352/2019 – Намирнице за припремање 

хране–исхране деце,по партијама, именована Решењем директора број 352/3-2019, даје одговор на 

постављено питање потенцијалног понуђача: 

Питања број 1: . 

1. Можете ли да прецизирате важност лабораторијских анализа (стр. 18/75 и 19/75), одн. 

Да ли да не буду старије од 6 месеци: 

 

- Од дана расписивања ЈН – 21.03.2019. 

- Или од дана отварања понуда – 22.04.2019. 

 

2. Можете ли да продужите рок важности анализа, нпр. На годину дана за неке артикле 

свежег воћа и поврћа који су сезонског карактера и које већина добављача ради, 

најчешће, у следећим месецима: 

 

- Јагода – мај 

- Парадајз - -//-  

- Паприка - -//- 

- Бресква – јун 

- Лубеница - -//- 

- Диња - -//- 

- Грожђе – јул 

 

3. У погледу пословног капацитета (ст. 18/75) можете ли да допуните Ваш захтев за 

достављање сертификата (HACCP, ISO 9001 i ISO 22000) да буду издати од акредитоване 

установе. 

 

Одговор на питања бр.1: 

 

1. Од дана објављивања ЈН – 21.03.2019. 

2. Можемо да продужимо рок.  

3. Што се тиче HACCP – а, Закон о безбедности хране нигде не помиње сертификацију, већ 

према чл. 47. Закона о безбедности хране („Службени гласник РС“ бр. 41/2009 и 

17/19), прописано је, да су субјекти у пословању храном, ДУЖНИ да успоставе 

систем за осигурање безбедности хране у свим фазама производње, прераде и 

промета хране, осим на нивоу примарне производње, у сваком објекту под њиховом 

контролом, у складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и 

анализе опасности и критичних контролних тачака (HACCP). Министар, односно 

министар за послове здравља, ближе прописује услове за оцену поступака 
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самоконтроле, те уместо сертификата може и Верификација Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине – Управа за ветерину- Ветеринарска 

инспекција да субјекат са одговарајућим ветеринарским контролним бројем поседује 

имплементиран систем за безбедност хране и послује у складу са њим у оквиру  свог 

HACCP система. 

А што се тиче ISO standarda 9001 i 22000: Акредитационо тело Србије (атс) нема 

акредитацију IAF-a и оне сертификационе куће које је оно акредитовало немају 

међународно признате сертификате уколико нису акредитоване и од стране IAF-a или 

његових чланица. У Србији има око 30 сертификационих кућа. Већина има 

акредитацију од IAF-a. Део сертификационих кућа је акредитован од атс-а и њихови 

сертификати само важе у Србији, али не и у иностранству. Део сертификационих кућа 

има акредитацију и IAF-a и атс-а, што је њихов лични избор.Сертификациона кућа 

сама бира ко ће је акредитовати, а клијенти бирају чије ће сертификате имати, да ли 

само домаће или и међународне., те из свих горе наведених разлога неће се допунити 

захтев за пословни капацитет. 

 
 

                                                                                                          Комисија за предметну јавну набавку 

Доставити: 

1. Објавити на Порталу јавних набавки 

2. Објавити на интернет страници установе 

3. Деловоднику 

 

 


