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Предмет: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације заинтересованом 

понуђачу. 

 

ПИТАЊЕ 1: У тендерској документацији за партију  9 - свеже воће и поврће, као услов 

наводи се уговор произвођача са лабораторијом за контролу намирница, ако знамо да многи 

понуђачи нису произвођачи, већ пољопривредна газдинства која немају уговор са АТС-ом, 

ко је у обавези да за партију 9 достави уговор са лабораторијом? Понуђач који није примарни 

произвођач, а послује по принципима HACCP-a и закону о безбедности хране, одговоран је 

за безбедност исте или пољопривредно газдинство као примарни произвођач? 

 

Како да пољопривредно газдинство докаже постојање HACCP-a ? 

 

ОДГОВОР: Уговор са лабораторијом у обавези је да достави произвођач. У случају да је 

произвођач добара, која су предмет јавне набавке, физичко лице или пољопривредно 

газдинство, као доказ се прихвата и Потврда о активном статусу  или Извод из регистра или 

Решење о регистрацији у Регистру пољопривредних газдинстава, који се води при 

Министарству финансија – Управа за трезор. Овај доказ понуђач доставља и за 

подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе понуђача (страна 32/53 конкурсне 

документације). 

 

 

 

ПИТАЊЕ 2: У документацији за партију 10 - тропско воће, тражи се уговор понуђача са 

лабораторијом за контролу намирница. 

Ако понуђач има уговор са лабораторијом, али није увозник тропског воћа, већ купује и  има 

уговор о пословно техничкој сарадњи са увозником, од кога добија анализе о здравственој 

исправности за тропско воће, да ли ћете прихватити ту анализу? 

 

ОДГОВОР: За партију  -  тропско воће, наручилац је поставио додатни услов да и увозник и 

понуђач морају да имају сертификат о уведеном систему везбедности хране HACCP. 

Наручилац прихвата анализе и од увозника. Потребно је доставити копију уговора увозника 

са лабораторијом, која је акредитована од стране АТС-а, са статусом акредитације 

„акредитован“ и статусом суспензије „без суспензије“. 

Наручилац, као и за све остале копије тражених доказа, задржава право да оригинале или 

оверене копије, накнадно затражи на увид. 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 


