
Питање: 
Појашњење конкурсне документације за ЈН Д-04/17: Набавка прехрамбених производа 
намирница за потребе Студентског центра у Крагујевцу. 
  
Поштовани, 
  
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама молимо за појашњење документације. 
  
У додатним условима за понуђача који није произвођач (за партију 3, под тачком ц.), 
захтевате уговор о пословно-техничкој сарадњи са произвођачем који има активно 
регистровано пољопривредно газдинство са минимум 10 ха обрадивог земљишта. 
  
Питање: 
Шта ако понуђач, који није произвођач, нуди искључиво поврће увозног порекла? 
  
  
Одговор: 
Наручилац на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр 124/12 и 68/15), у складу са постављеним питањем заинтересованог лица, 
врши допуну конкурсне документације за јавну набавку добара Д-04/17 на следећи 
начин: 
 

- за партију 3 (Поврће свеже): 
Уколико понуђач није произвођач предмета набавке, а нуди производе увозног 
порекла уз понуду мора да достави следеће доказе о испуњености додатних 
услова: 

 
o Складишни простор најмање 200м2 (Доказ: копија пописне листе или уговора 

о закупу), 
o Хладњачу најмање 200м³ (Доказ: копија пописне листе или уговора о закупу) 
o Најмање 2 (два) возила за транспорт (комби или камион са цирадом)  

(Доказ: као доказ о поседовању возила достављају се копије 
саобраћајних дозвола или очитане саобраћајне дозволе за возила која 
су предмет доказивања, а уколико возила нису у својини понуђача и 
копију закљученог уговора који представља један од правних основа за 
коришћење возила.) 

o Најмање 5 (пет) запослених односно ангажованих у складу са Законом о раду 
(Доказ: број радника доказује се изводом из електронске базе података 
пореске управе (ЕБП-ПУРС) од задње исплате или копије уговора о раду 
за тражени број радника. Довољан доказ је прва страна извода), 

o Уколико понуђач није увозник, потребно је да има уговор о пословно 
техничкој сарадњи са увозником (Доказ: Копија уговора), 

o Уколико понуђач није увозник, потребно је да обезбеди доказ о примени 
ХАЦЦП стандарда или стандард ИСО 22000:2005 увозника за предмет 
набавке (Доказ: Копија важећег сертификата увозника о примени ХАЦЦП 
стандарда или стандард ИСО 22000:2005 за предмет набавке), 

o Потврде именованог тела о физичким, хемијским, сензорским и 
микробиолошким испитивањима за све производе из спецификације 
издате од стране именованог тела за оцену усаглашености, а у складу са 
захтевима важећег Закона о безбедности хране Сл. Гласник РС 41/09 и 
одговарајућим подзаконским актима. (Доказ не може бити старији од 12 
(дванаест) месеци од дана отварања понуде). 

o Оцену именованог тела о хигијенској и здравственој исправности да 
понуђени производи не садрже тешке метале и пестициде за све 
производе из спецификације, а да те оцене не буде старије од 12 месеци 
од дана отварања понуде (Доказ: Оцена именованог тела о хигијенској и 
здравственој исправности понуђених производа на тешке метале и 
пестициде). 



 
- за партију 4 (Воће сезонско): 

Уколико понуђач није произвођач предмета набавке, а нуди производе увозног 
порекла уз понуду мора да достави следеће доказе о испуњености додатних 
услова: 

 
o Складишни простор најмање 100м2 (Доказ: копија пописне листе или уговора 

о закупу), 
o Хладњачу најмање 100м³ (Доказ: копија пописне листе или уговора о закупу) 
o Најмање 2 (два) возила за транспорт (комби или камион са цирадом)  

(Доказ: као доказ о поседовању возила достављају се копије 
саобраћајних дозвола или очитане саобраћајне дозволе за возила која 
су предмет доказивања, а уколико возила нису у својини понуђача и 
копију закљученог уговора који представља један од правних основа за 
коришћење возила.) 

o Најмање 5 (пет) запослених односно ангажованих у складу са Законом о раду 
(Доказ: број радника доказује се изводом из електронске базе података 
пореске управе (ЕБП-ПУРС) од задње исплате или копије уговора о раду 
за тражени број радника. Довољан доказ је прва страна извода), 

o Уколико понуђач није увозник, потребно је да има уговор о пословно 
техничкој сарадњи са увозником (Доказ: Копија уговора), 

o Уколико понуђач није увозник, потребно је да обезбеди доказ о примени 
ХАЦЦП стандарда или стандард ИСО 22000:2005 увозника за предмет 
набавке (Доказ: Копија важећег сертификата увозника о примени ХАЦЦП 
стандарда или стандард ИСО 22000:2005 за предмет набавке), 

o Потврде именованог тела о физичким, хемијским, сензорским и 
микробиолошким испитивањима за све производе из спецификације 
издате од стране именованог тела за оцену усаглашености, а у складу са 
захтевима важећег Закона о безбедности хране Сл. Гласник РС 41/09 и 
одговарајућим подзаконским актима. (Доказ не може бити старији од 12 
(дванаест) месеци од дана отварања понуде). 

o Оцену именованог тела о хигијенској и здравственој исправности да 
понуђени производи не садрже тешке метале и пестициде за све 
производе из спецификације, а да те оцене не буде старије од 12 месеци 
од дана отварања понуде (Доказ: Оцена именованог тела о хигијенској и 
здравственој исправности понуђених производа на тешке метале и 
пестициде). 

 


