
На питања заинтересованог лица које се односи на јавну  набавку у отвореном поступку набавке 
добара бр. Д-02/13 „Набавка прехрамбених производа – намирница за потребе Студентског центра 
у Крагујевцу“ дајемо следеће одговоре: 

 

ПИТАЊЕ 1: На страни 11 конкурсне документације кажете: „Производи се испоручују искључиво у 
мрзлом стању“, а онда наводите да мора имати прописану температуру у средишњем делу мрзлих 
производа. Да ли је „прописана температура у средишњем делу мрзних производа“ заправо 
прописана температура за смрзнуту рибу и смрзнуте производе, одређена члановима 39 и 134 
Правилника о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске 
краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе?  

ОДГОВОР: У оквиру спецификације предмета набавке за партију 2 Риба је наведено да између 
осталог, производи морају да задовољавају и Правилник о квалитету и другим захтевима за рибе, 
ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе 
(„Сл. лист СРЈ“ бр. 6/2003 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 56/2003 – др. правилник и 4/2004 - др. правилник) па 
самим тим и чланове  39 и 134 правилника. 

Осим тога, наручилац је својим Планом пријемног контролисања ПКИ_8.01 (изд. 5 од 02.09.2013.) 
имплементираног Програма за безбедност хране, дао могућност вредности температуре смрзнуте 
рибе на пријему до -12 ºЦ у средишњем делу, а по ,,Кодексу хигијенске праксе,, ЦАЦ/РЦП39-1993. 
поглавље 7.9. став 7.9.5. који гласи: ,,Возила и/или контејнери намењени транспорту смрзнуте 
хране би требало да одговарају овом транспорту. Температура смрзнутих производа би требало 
да се одржава на или испод -18 ºЦ али може се подићи до -12 ºЦ на кратко током транспорта,,. 
Након пријема,ова врста производа се складишти код наручиоца у расхладним коморама на  темп. 
-18 ºЦ. 

 

ПИТАЊЕ 2: Да ли су добра наведена у Спецификацији предмета набавке за партију 2 РИБА, под 
редним бројем 1. Пастрмка 2. Шаран 4. Смуђ у ствари добра: 

1. дубоко смрзнута очишћена пастрмка 

2. дубоко смрзнути очишћени шаран 

4. дубоко смрзнути очишћени смуђ 

ОДГОВОР: Захтев наручиоца је да се производи наведени у спецификацији у партији 2. РИБА 
испоручују очишћени и смрзнути (мрзли), како је наведено у конкурсној документацији. 

 

ПИТАЊЕ 3: На страни 11 конкурсне документације кажете у Одељку VIII ДОДАТНИ УСЛОВИ да се 
морају доставити изјаве оверене и потписане од стране купаца, за предмет набавке за последње 3 
године у минималној укупној вредности троструког износа понуде са ПДВ-ом за сваку годину. Да ли 
сте мислили на претходне три године (2010, 2011, 2012)? Да ли то значи да укупна вредност свих 
изјава које се односе само на једну годину мора бити преко троструког износа понуде са ПДВ-ом па 
се тако подносе за све три претходне године. Да ли ова изјава купца може бити у слободној форми 
односно у форми потврда? 

Даље наводите да је потребно имати три уговора о испоруци предмета набавке по години од којих 
бар један мора бити са наручиоцем у смислу ЗЈН-а. Да ли то значи да се за сваку годину посебно 
достављају оваква 3 уговора. Шта се ради о ситуацији када 3 уговора важе на неко одређено 
време које покрива ове 3 године? Да ли тада можемо да приложимо само та три уговора по један 
примерак или морамо у 9 примерака? 

 

ОДГОВОР: Изјаве о референтности које могу бити у слободној форми је потребно доставити за 
претходне три године односно 2012, 2011 и 2010 годину, а укупна вредност достављених изјава за 
сваку годину не може бити мања од троструког износа вредности понуде.  



За претходне три године потребно је доставити и копије три уговора по години од којих је бар један 
са наручиоцем у смислу ЗЈН. У колико се достављају копије вишегодишњих уговора није 
неопходно копирати их више пута односно посебно за сваку годину. 

 

ПИТАЊЕ 4: На страни 24 наводите да понуђач доставља важећу дозволу надлежног органа о 
испуњености прописаних услова за делатност која је предмет јавне набавке. Реците на конкретно 
који доказ односно које доказе по овом услову треба понуðаè да достави како би имао право да 
учествује у овом поступку за Партију 2? 

ОДГОВОР: У самој конкурсној документацији везано за обавезу достављања важеће дозволе 
надлежног органа о испуњености прописаних услова за обављање делатности која је предмет 
набавке дато је и појашњење на кога се ова обавеза односи, а самим тим и одговор на ваше 
питање. 

 

ПИТАЊЕ 5: На страни 25 као доказ наводите да понуђач треба да достави потврду НБС – 
одељења за принудну наплату да у претходних 6 месец није био у блокади. Да ли се тих 6 месеци 
рачуна према дану објављивања Позива? 

ОДГОВОР: Сви рокови па и рок везан за период потврде НБС да понуђач није био у блокади 
рачунају се од датума објављивања јавног позива. 
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