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Средња занатска школа 

Ул. Вукасовићева 21а 

11090 Београд - Раковица 

Датум: 11.08.2017. године 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 

документације од 15.07.2017. године, те измене исте од 16.07.2017. године за отворени поступак 

јавне набавке бр. 1.2.1. – „Исхрана ученика“, (у даљем тексту: Конкурсна документација), 

Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Средње занатске 

школе у законском року, свим заинтересованим лицима, објављује 

Одговоре и појашњења на питања (указивања)  

постављена од стране заинтересованог лица  
 

за отворени поступак јавне набавке бр. 1.2.1. – „Исхрана ученика“ 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање/указивање 

заинтересованог лица, па потом одговор на исто: 

Питања бр. од 1. до 4: На страни 11. конкурсне документације као доказ за испуњавање 

обавезног услова под бројем 4. наводите: 

"Ако је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице докази су: 

1) Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине или Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије о извршеном упису у Централни 

регистар објеката за субјекте који се баве производњом и прометом хране и хране за животиње 

(члан 15. Закона о безбедности хране - "Службени гласник РС" бр. 41/09) и Извод из регистра 

одобрених објеката издат од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

или Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (сходно 

Правилнику о садржини и начину вођења Централног регистра објеката у области безбедности 

хране и хране за животиње, "Сл. гласник РС" бр. 20/2010) или Решење Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине или Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије да понуђач (објекат понуђача) испуњава услове за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке. " 

 

Министарствo пољопривреде и заштите животне средине издаје две потврде, и то за упис 

субјекта у централни регистар и за упис објеката у централни регистар, а све према члану 15. 

ЗБХ.  

 

1. Молимо Вас појасните нам шта тачно подразумевате под Изводом из регистра одобрених 

објеката? 

 

2. Да ли речца "или" замењује само наведени Извод или и Извод и Потврду? 
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3. С обзиром да Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине или 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије да понуђач (објекат 

понуђача) испуњава услове за обављање делатности која је предмет јавне набавке није 

дефинисано Законом о безбедности хране, молим Вас појасните нам зашто је то наведено као 

обавезни услов? 

 

4. Наше предузеће поседује потврде о упису привредног субјекта и објекта у Централни 

регистар које издаје Министарствo пољопривреде и заштите животне средине, које прописује 

члан 15. ЗБХ, молимо Вас појасните нам да ли такве две потврде прихватате као доказ о 

испуњавању обавезног услова под бројем 4.? 

 

 

 

Одговор од 1. до 4: Издавањем поменуте потврде од стране Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине или Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије о извршеном упису у Централни регистар објеката за субјекте који се баве 

производњом и прометом хране и хране за животиње јесте управо доказ да је извршен упис у 

централни регистар, те самим тим сваки субјект пословања храном може да добије извод из 

регистра одобрених објеката од стране истог Министарства. Комисија ће се водити циљним 

тумачењем те ће прихватати један или други доказ као валидан, односно као доказ да је објекат 

понуђача уписан у централни регистар ће бити довољан само један доказ – или потврда или 

извод.  

 

Речца „или“ замењује оба. Наиме Решење Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине или Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије да 

понуђач (објекат понуђача) испуњава услове за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке је апсолутно валидан доказ у смислу важеће дозволе надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке. Другим речима, онај понуђач који поседује наведено 

решење се подразумева да поседује потврде о упису привредног субјекта и објекта у Централни 

регистар које издаје Министарствo пољопривреде и заштите животне средине, те водећи се 

једним од основних правних постулата „ко може више, може и мање“ се апсолутно мора 

прихватити као валидан доказ испуњења тог обавезног услова (важеће дозволе надлежног 

органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке). 

 

Из до сада наведеног, верујемо да бива јасно да са поменуте две потврде заинтересовано 

лице у потпуности испуњава обавезан услов у смислу члана 75. став 1. тачка 5) Закона о 

јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: ЗЈН) као 

понуђач. 

 

Питање бр. 5: На страни 17. конкурсне документације као један од доказа за испуњавање 

додатног услова под бројем 7. маводите:  
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"- Резултати лабораторијског (микробиолошког) испитивања најмање два узорака куване хране, 

најмање четири (препоручљива периодичност - једном недељно) узорка куване хране (готових 

јела) на присуство глутена и најмање један брис намирница, а која нису старија од 30 дана од 

дана отварања понуда. " 

 

С обзиром да наведени "брис намирница" не постоји као предмет лабораторијске анализе, већ 

то може бити узорак намирница или брис узет са површине која долази у додир са храном 

приликом њеног припремања, молимо Вас појасните нам шта брис намирница представља? 

 

Одговор 5: Под „брисом намирница“ се подразумева управо анализа, односно достављање 

лабораторијског резултата на узорак намирнице ће бити довољан да се овај додатни услов 

испуни. Како се приликом сваке анализе узима и поменути брис са радне површине, те и он 

бива део резултата лабораторијског испитивања, верујемо да би сви понуђачи испунили и да је 

то прописано. Наравно, на крају још једном напомињемо да се мисли на већ поменути 

резултат испитивања узорка намирнице од које се припрема оброк, како не би било 

забуне. 

 

 

 

 

Комисија за ЈН ОП бр. 1.2.1. 

 

 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа. 

 

 


