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Број: 05/12-19-1/2016
Датум: 29.02. 2016.
ОДГОВОР НА ПИТАЊА
На основу чл.63. став 3. и 4. ЗЈН, а поводом питања која су Наручиоцу упућена од
стране потенцијалног понуђача путем електронске поште дана 26.02. 2016.г, Комисија у
законском року даје следећи одговор:
1. Цитирамо питања:
ПИТАЊЕ 1:
У вези доказивања испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке под тачком 4. г)
захтевате потврду Министарства пољопривреде и заштите животне средине да је уписан у Централни
регистар објеката или одогварајући доказ Министарства пољопривреде и заштите животне средине
да је поднео пријаву за упис у Централни регистар објеката, а све у складу са чл. 15. Закона о
безбедности хране ("Сл.гласник РС" бр. 41/2009).
На основу Правилника о садржини и начину вођења Централног регистра објекта у области
безбедности хране и хране за животиње (Службени гласник РС 20/2010), донетог на основу члана
16.став 3. Закона о безбедности хране (Службени гласник РС 41/2009), сви субјекти у пословању
храном и храном за животиње су обавезни да изврше пријаву за регистрацију, сем субјеката који су
већ регистровани по неком посебном пропису.
Решење Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства – Управе за ветерину о
испуњавању ветеринарско-санитарних услова јесте доказ о уписаности у регистар одобрених објеката
Управе за ветерину, односно субјекти који поседују ово решење јесу субјекти изузети од
регистрације у Централни регистар одобрених објекта, јер су по посебном пропису регистровани код
Управе за ветерину, те се они не уписују у Централни регистар, јер су већ уписани у регистар
одобрених објеката Управе за ветерину о чему сведочи наведено Решење МПШВ - Управе за
ветерину у коме се налази и ветеринарски контролни број субјекта.
Тако да, као понуђач којем је за обављање делатности била неопходна дозвола МПШВ - Управе за
ветерину да испуњава ветеринарско-санитарне услове за обављање делатности, ми нисмо имали
обавезу да се региструјемо у Централни Регистар, јер смо по посебном пропису већ регистровани, те
доказ под а) доказује и уписаност у Централни Регистар, јер смо ми произвођачи хране животињског
порекла, а не само продавци исте (за продавце су захтеви мањи, они се само уписују у централни
регистар, није им потребна посебна дозвола Министарства као произвођачима).

ОДГОВОР:
Приликом стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку ће поступити у складу са
одредбама Закона о безбедности хране и чланом 3. Правилника о садржини и начину
вођења централног регистра објеката.
ПИТАЊЕ 2:
У обрасцу структуре цена под редним бројем 9. наводите добро „ФЕТА СИР 7,5/1 ЛИМЕНКА“ да ли
инсистирате на паковање у лименци од 7,5 кг јер су ретки произвођачи који пакују у ту врсту
амбалаже, те је услов дискриминаторан?

1

СРЕДЊОШКОЛСКИ

ДОМ

Николајевска 1, Нови Сад
матични број: 08066221, ПИБ: 100238389, текући рачун: 840-266661-07,
тел/факс: 021/523-636, e-mail: sdom@eunet.rs, www.srednjoskolskidom.edu.rs
______________________________________________________________________________________________

ОДГОВОР:
Наручилац се у Конкурсној документацији, као и претходних година, код ставке 9. за
партију 5 – млеко и млечни производи, определио за паковање фета сира од 7,5/1
имајући у виду чињеницу да више произвођача има у својој понуди ово паковање, које
је јефтиније по килограмској цени у односу на мања паковања, те сматрамо да овај
услов није дискриминаторан. У сваком скучају, понуђач је дужан да у понуди цену
искаже по килограму наведеног производа.
ПИТАЊЕ 3:
За производ маслац у обрасцу структуре цена није прецизирано паковање, а цену у обрасцу треба
изразити по килограму, те Вас молимо за информацију о величини паковања која би Вам одговарала,
макар оквирно, да ли су у питању паковања мања или већа?

За ставку 13. у партији 5 – млеко и млечни производи – маслац, потребно је дати цену
по килограму, без обзира на величину паковања.
На основу наведеног, Наручилац сматра да, по свим питањима потенцијалног
понуђача, нема основа за измену Конкурсне документације, а самим тим ни законског
разлога за продужење рока за подношење понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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