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ПИТАЊЕ: 
ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА ЗА КОМИСИЈУ
                                               -НАМИРНИЦА
  
ПОШТОВАНИ, 
  
СМАТРАМО ДА ЗАХТЕВИМА 
ИСПОШТОВАЛИ ЧЛАН 47. "ЗАКОНА
НЕТРАЖЕЊА ИМПЛЕМЕНТИРАНОГ
У ПОСЛОВАЊУ ХРАНОМ  (ПРОИЗВОДЊА
ПРОИЗВОДЊЕ- “ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ
ДОДАТНОГ УСЛОВА ТРЕБА ДА
 
ОДГОВОР 
Комисија за јавне набавке је размотрила захтев понуђача и
питање : 
Чланом 47 Закона о безбедности хране  прописано је 
„Субјекти у пословању храном дужни
фазама производње, прераде и промета
под њиховом контролом, у складу
опасности и критичних контролних
 
Понуђачи су дужни да доставе доказ о успостављању система безбедности хране 
 
У складу са наведеним комисија је конс
оправдано указао на потребу измене конкурсне 
услове за учешће у поступку. 
 
На основу наведеног у конкурсној документацији се мења одредба о додатним условима
 
1 да је уведен и да 

се примењује 
HACCP  систем 
безбедности хране 
осим на нивоу 
примарне 
производње 
 

-Произвођачи хране
сертификата 
 
-Трговци и велетрговци достављају копију важећег сертификата 
стандарда ко
 и доказ да произвођач 
безбедности хране HACCP
успостављању система HACCP
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КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 
НАМИРНИЦА ЈН ОП 2/2016 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ НИСТЕ
ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ" (Сл.Гл

ИМПЛЕМЕНТИРАНОГ ХАЦЦП СИСТЕМА У СВИМ ФАЗАМА
ПРОИЗВОДЊА,ПРЕРАДА,ПРОМЕТ) ОСИМ НА
ПАРТИЈЕ”, ТЕ СТОГА СМАТРАМО ДА 
ДА ИЗМЕНИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Комисија за јавне набавке је размотрила захтев понуђача и даје следећи одговор на постављено 
Чланом 47 Закона о безбедности хране  прописано је : 

дужни су да успоставе систем за осигурање безбедности
промета хране, осим на нивоу примарне производње

складу са принципима добре произвођачке и хигијенске
олних тачака (ХАЦЦП). „ 

Понуђачи су дужни да доставе доказ о успостављању система безбедности хране 
У складу са наведеним комисија је констатовала да је потенцијални понуђач у складу са чл. 63. 
оправдано указао на потребу измене конкурсне документације у делу који се односи на додат

На основу наведеног у конкурсној документацији се мења одредба о додатним условима
Произвођачи хране- као понуђачи, достављају копију важећег 

сертификата HACCP стандарда 
Трговци и велетрговци достављају копију важећег сертификата 

стандарда који гласи на њих као понуђача  
доказ да произвођач чију робу нуди има успостављен систем 

безбедности хране HACCP и то достављањем копије 
успостављању система HACCP код произвођача. 
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НИСТЕ У ПОТПУНОСТИ 
Гл.41/2009) У СМИСЛУ 

ФАЗАМА ЗА СВЕ СУБЈЕКТЕ 
НА НИВОУ ПРИМАРНЕ 

 ПО ПИТАЊУ ТОГ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ! 

даје следећи одговор на постављено 

безбедности хране у свим 
производње, у сваком објекту 

хигијенске праксе и анализе 

Понуђачи су дужни да доставе доказ о успостављању система безбедности хране –ХАЦЦП. 
татовала да је потенцијални понуђач у складу са чл. 63. ЗЈН 

документације у делу који се односи на додатне  

На основу наведеног у конкурсној документацији се мења одредба о додатним условимаи гласи: 
достављају копију важећег  

Трговци и велетрговци достављају копију важећег сертификата HACCP  
успостављен систем 

копије  сертификата о 
 

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs web: www.gckikinda.org.rs 



             Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове сходно члану 76. Зкона, 
испуњавају заједно.  
Понуђач доставља и -Уговор о контроли квалитета добара са акредитованом 
установом и копија важећег сертификата установе за период за који се 
закључује уговор о јавној набавци  

 
Измене и допуне конкурсне документације ће бити објављене на Порталу јавних набавки. 
 
 
 

Комисија за јавне набавке 
 


