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Питање 1. 
 

 
 
 



 
Одговор 1. 
1. Сходно наведеном питању Наручилац сматра да није повредио члан 10. тј. ограничио 
конкурентност јер је у делу конкурсне документације наведено као опција подношење понуде са 
подизвођачима или као група понуђача што Понуђачима на тај начин даје могућност 
учествовања у поступку и ни на који начин не ограничава конкурентност. Сходно томе 
Наручилац остаје при првобитној техничкој спецификацији, а у складу са датим примедбама, у 
измењеној конкурсној документацији, ускладиће додатне услове за учешће у предметном 
поступку јавне набавке. 
Питање 2. 

 
Одговор 2. 
С обзиром да наручилац није прихватио обликовање предмета јавне набавке по партијама, то се у 
конкурсној документацији неће извшити измена у делу додатних услова за сваку од предложених 
партија. 
Питање 3. 



 

 
Одговор 3. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
Питање 4. 





 
Одговор 4. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
Питање 5. 



 
Одговор 5. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
Питање 6. 

 

 
Одговор 6. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
Питање 7. 



 



 
Одговор 7. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
У Конкурсној документицији у обрасцу трошкова припреме понуде, понуђачи могу навести накнаду 
трошкова припреме понуде (превода и сл.).  
Питање 8. 

 
Одговор 8. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
Питање 9. 



 
Одговор 9. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
Питање 10. 

 
Одговор 10. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
Питање 11. 



 
Одговор 11. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
Питање 12. 

 
Одговор 12. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
НАПОМЕНА: Члан 2. , став 2. Уговора остаје непромењен (у делу фиксних цена). 
 
 



 
 
Питање 13. 

 
Одговор 13. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
Избацује се могућност авансног плаћања. 
Питање 14. 

 
Одговор 14. 
Наручилац ће у измењеној конкурсној документацији поступити у складу са датим примедбама. 
Питање 15. 

 
Одговор 15. 
Наручилац ће измењену конкурсну документацију ускладити са датим примедбама и законским 
роковима. 
Рок важења менице је смењен на 60 дана, што представља збир: 
рока за доношење одлуке о додели уговора о ЈН (25 дана од дана отварања понуда),  



рока за објављивање одлуке о додели уговора о ЈН (3 дана од дана њеног доношења),  
рока за подношење захтева за заштиту понуђача (10 дана),  
рока за закључење уговора по истеку рока за подношење захтева за заштиту понуђача (8 дана) и рока 
за доставу менице за добро извршење посла (15 дана).  
Након тог рока свим понуђачима ће бити враћена меница за озбиљност понуде. 
Питање 16. 

 
Одговор 16. 
Наручилац ће измењену конкурсну документацију ускладити са датим примедбама. 
Уместо банкарских гаранција, предвиђају се менице и брише достављање полиса осигурања. 
Питање 17. 





 
Одговор 17. 
У Техничкој спецификацији – Опрема за кухињу: 
Позиција 1.2 . 
Одговор 1.  Није прихватљив гас Р404А због високог степена кондензације јер је фрижидер смештен 
у кухињињи 
 Одговор  2. Није прихватљива снага од 385w због инсталација у објекту 
Позиција 1.3. Одговор 1. Прихватљив је темепратурни режим од -10С до -22С, Следи измена 
документације 
Одговор 2. -Није прихватљива прикључна снага од 650W због иснталација у објекту 
Позиција 1.10.  
Одговор 1.Није прихватљив гас Р404А због високог степена кондензације јер је фрижидер смештен 
у кухињи. 
Одговор 2. -Није прихватљива снага од 385w због инсталација у објекту 
Позиција 1.6. 
Одговор 1. - Није прихватљив гас Р404А због високог степена кондензације јер је фрижидер смештен 
у кухињи. 
Одговор 2. -Није прихватљива снага од 385w-230 због инсталација у објекту 
Позиција 1.41.  
Одговор 1. -Прихватљива је димензија 520x630x590mm, следи измена документације 
Питање 18. 



 
Одговор 18. 
У поступцима јавних набавки прописивање додатних услова има за циљ доказивање способности 
понуђача да, с обзиром на карактеристике сваког конкретног предмета јавне набавке, у истој 
учествује. Важно је да понуђач докаже да располаже са довољно капацитета и да може успешно 
реализовати предметни поступак јавне набавке. Чланом 76. ставом 2. Закона о јавним набавкама 
прописано је да Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета увек 
када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке. Док је чланом 76. ставом 6. ЗЈН прописано 
да Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и 
да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. У складу са наведеним одредбама Закона наручилац 
сагледавајући своје објективне потребе одређује услове у конкурсној документацији, у циљу 
успешне реализације поступка јавне набавке, али водећи рачуна да обезбеди конкуренцију, 
поштујући основна начела дефинисана Законом о јавним набавкама – начело обезбеђивања 
конкуренције и начело једнакости понуђача. Даље, наводимо да је став Републичке комисије за 
заштиту права да је додатни услов у погледу поседовања сертификата управљања квалитетом 
оправдано у случајевима када сам наручилац поседује тражене сертификате, као и када је поседовање 
тражених сертификата у логичкој вези са предметом јавне набавке. 
Како је ХАЦЦП систем безбедности хране који се заснива на анализи и контроли потенцијалних 
биолошких/микробиолошких, хемијских и физичких опасности којима су изложене сировине, 
могућих опасности при руковању, производњи, дистрибуцији и конзумирању крајњег производа, 
његова примена подразумева поштовање стандардних оперативних процедура и упутстава којима се 
смањују ризици по безбедности хране. 
Са друге стране крајњи корисник опреме ПУ „Лане“ Дољевац, поседује успостављен ХАЦЦП систем 
безбедности хране обзиром да се ради о предшколској установи која поседује сопствену кухињу и 
просторије за исхрану деце. Имајући у виду наведено, а нарочито специфичност делатности 
наручица, као и појачани надзор од стране санитарних инспекција, наручиоцу је неопходно да сваки 
потенцијални извор контаминације хране сведе на најмању могућу меру.  



Како спецификације посредно утичу на безбедност процеса рада у припреми и сервирању оброка, 
наручилац нема дилеме у погледу основаности захтева да понуђач понуђених добара морају 
поседовати ХАЦЦП сертификат која је у логичкој вези са предметом набавке.  
Наручилац се ограничио само и искључиво на област која је од виталне важности за сигурност и 
безбедност деце и несметано обављање делатности наручиоца. 
Из наведеног наручилац остаје при захтеву у погледу поседовања успостављеног ХАЦЦП система . 
Такође, понуђачима је остављена могућност из члана 81. ЗЈН у смислу подношења заједничке понуде, 
тако да нема речи о потенцијалном ограничавању конкуренције овим условом. 

 
 
 

Комисија за јавне набавке 


