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На основу чл. 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/12,14/15  и  68/15)  Студентски  центар  Чачак,Чачак,Светог  саве  66  (у  даљем 
тексту: Наручилац) дана 24.03.2017.год. Oбјављује

                                       ОДГОВОРЕ НА ПИТАЊА
                              у поступку јавне набавке ЈН бр. Д-1.1.1 /17 

I  Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутио је дана 
24.03.2017.год.године путем e-maila следеће питање:

Molimo da  se  preciziraju  dodatni  uslovi  u  vezi  partije  8,  tako što  bi  se  propisalo  da  za 
proizvođače koji se bave primarnom proizvodnjom u smilsu člana 2 Zakona o beztbednosti 
hrane nije potrebno dostaviti Rešenje Ministatsva poljoprivred kao i Rešewenje o upisu u 
centralni registar niti dostava Hassap Sertifikata. Rad poljoprivrednih gazdinstava je regulisan 
Zakonom  o  podsticajima  u  poljoprivredi  i  ruralnom  razvoju  (Sl. 
Glasnik101/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016) i Zakonom o finansiranju i 
obezbeđenju poljoprvredne proizvodnje (Sl. Glasnik RS, broj 128/2014).

Одговор:
1.Пољопривредно газдинство је уписано по посебном пропису у Управи за трезор и као такво 
не  региструје  се у  ЦЕНТРАЛНОМ  РЕГИСТРУ Министраства  пољопривреде  и  заштите 
животне средине, те самим тим нису у обавези да доставе захтевани доказ о упису у Централни 
регистар. На основу Правилника о садржини и начину вођења Централног регистра објекта у 
области безбедности хране и хране за животиње ("Службени гласник" РС бр. 20/2010), донетог 
на основу члана 16. став 3. Закона о безбедности хране ("Службени гласник" РС бр. 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.
2.Да би задовољио додатне услове уколико је понуђач произвођач мора да има:
oбезбеђен доказ о примени ХАЦЦП стандарда за складиштење и дистрибуцију производа из 
предмета  набавке  (Доказ:  копија  важећег  сертификата  произвођача  о  примени  ХАЦЦП 
стандарда за предмет набавке),

II Овај одговор чини саставни део конкурсне документације
III.  Рок за  подношење понуда се  не  продужава,  у  складу са  чланом 63.  став 5. 
Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник  РС",  број  124/2012,  14/2015  и 
68/2015). Рок за подношење понуда јe10.04.2017. године до 12,00 часова.

IVКонтакт:javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 ч.
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