
 
 
 
Одговори на питања у вези са набавком услуга број 02/16 за партију 1 – 
Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, мрежне опреме и штампача 
 
 
Питање: 
Поштовани ако сам добро разумео одговор на питање број 1, цитирам 
''Сходно, понуђач не мора достављати документ којим доказује да је 
овлашћени сервисер'' крај цитата, што самим тим говори да Понуђач не 
мора да је овлашћени сервисер, па одговор на прво питање потире одговор 
на друго питање, односно чини га бесмисленим. 
Напомињем да овлашћење да је сертификован (овлашћен) сервис издаје 
искључиво канцеларија Canona за Србију  (www.canon.rs) и гласи на фирму 
а не на појединца. 
 
Молим да нам Наручиоц одговори да ли је за Партију 1 потрбно да је 
понуђач овлашћени сервисер за Canon штампшаче? 
 
Одговор: 
Захваљујемо на поновном тражењу појашњења јер је очигледно да нисте на 
прави начин схватили претходни одговор. 
У додатним условима је јасно наведено да се тражи серификат да су ваши 
запослени као физичка лица или ви као правно лице овлашћени сервисер 
за опрему која је предмет одржавања.  Испуњеност услова у конкретној 
набавци доказује се изјавом одговорног лица под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу.  
 
Конкретно за партију 1 потрбно је односно услов је да је понуђач овлашћени 
сервисер за Canon штампшаче. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Ni ponuđač ni naručilac nisu kvalifikovani da tvrde da je 
posedovanje certifikata o ispunjenosti zahteva standarda ISO 
22000:2005 
dokaz ispunjenosti zahteva standarda ISO 9001:2008 i HACCP 
 
-        HACCP nema status standarda. Proizvođač prehrambenih 
proizvoda 
posedovanjem HACCP certifikata dokazuje ispunjenost zahteva koji 
se odnose 
na sistema upravljanja bezbednošću hrane - HACCP sistem (prema 
dokumentu 
CAC/RC  1-1969, Rev.4.2003), a koji su definisani Zakonom o 
bezbednosti 
hrane, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 41/2009. 
Pomenutim 
zakonom se uređuju  opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za 
životinje, 
obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom, sistem brzog 
obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim 
situacijama, 
higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje. U članu 4. Zakona 
objašnjeno 
je značenje osnovnih pojmova koje Sistem upravljanja higijenom i 
HACCP 
(Analiza rizika i kritične kontrolne tačke) podrazumeva. Dostavljanjem 
pomenutog dokaza ponuđač dokazuje naručiocu da ispunjava 
zahteve definisane 
u Zakonu o bezbednosti hrane. 
 
-        U konkursnoj dokumentaciji je posedovanje certifikata o 
usaglašenosti sa zahtevima standarda ISO 22000:2005 definisano 
kao dodatni 
uslov i nije vezano za ispunjenje obaveznih uslova definisanih u 
konkursnoj 
dokumentaciji. 
 
-        Iz navedenog dopisa se vidi da nije sporan dodatni uslov već 



ispunjavanje obaveznih uslova 
 
-        Naručilac nema ovlašćenja da se upušta u raspravu koji 
standardi i 
smernice su integrisani i koje su bitne razlike između navedenih 
standarda 
 
-        Naručiolac je još 2005. Godine svoju poslovnu praksu usaglasio 
sa 
zahtevima  sistema upravljanja bezbednošću hrane - HACCP sistem 
(prema 
dokumentu CAC/RC  1-1969, Rev.4.2003) 


