
Појашњења – одговори на питања заинтересованог лица везана за Јавну набавку 
добара Д-02/17 за партију 8: 

1.  Питање     За производ из тачке 29 – из спецификације СОК ТЕТРАПАК 200 гр. – да 
ли производ за понуду подразумева 100% воћни сок конзервисан пастеризацијом (без 
додатака шећера и воде)? 

Одговор 

Наручиоцу су потребни производи из групе воћних сокова различитих укуса. 

2. Питање      За производ из тачке 15. – чоко десерт – да ли је за понуду одговарајући 
чоколадни десерт од пуњене чоколаде, чоколаде, комбинације и смеше чоколаде са 
додатком лешника, вафл производа, млека и других производа са најмање 25% 
чоколаде у укупној маси производа, како је дефинисан “чоколадни десерт” правилником 
о квалитету и другим захтевима за какао производе? 

Одговор 

Не ради се о “чоколадном десерту” у коме је према Правилнику о квалитету и другим 
захтевима за какао-производе, чоколадне производе, производе сличне чоколадним и 
крем-производе (“Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2005 и “Сл. гласник РС”, бр. 43/2013 – др. 
правилник) садржај чоколаде најмање 25% од укупне масе производа. 

Наручиоцу је потребан производ који је према поменутом Правилнику (чл.50) 
класификован као какао-крем производ, а како су ови производи веома разноврсни 
назвао их је  ,,чоко десерт,, а састав је:  

1) најмање 5% сувих немасних какао-делова, рачунато на готов производ; 

2) најмање 5% безмасне суве материје млека, рачунато на готов производ; 

3) најмање 25% укупне масти, рачунато на готов производ. 

3.  Питање     За производ из тачке 16. – еурокрем – молимо за спецификацију односно 
састав сировина у процентима које производ мора да садржи јер назив “еурокрем” као 
такав не постоји у правилнику о квалитету и другим захтевима за какао производе. 

Одговор 

Наручилац је у спецификацији дао довољна појашњења о врсти производа и 
,,одговарајуће,, производе чиме се ближе описује тражени производ а тиме и састав. 
Према Правилнику о квалитету и другим захтевима за какао-производе, чоколадне 
производе, производе сличне чоколадним и крем-производе (“Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2005 
и “Сл. гласник РС”, бр. 43/2013 – др. правилник) ради се о крем-производу који је добијен 
обрадом шећера, млека и млечних производа, биљних масти и других намирница.  

Такође, према конзистенцији крем-производи могу бити: крем-производи у таблама, 
мазиви крем-производи, крем-производи у плочицама, гранулама или „crispy“  крем-
производи и сл. Потребан је мазиви крем производ што је наручилац описао захтевом 
да буде у чашици. 


