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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 03.04.2017.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  
29.03.2017.год.године путем e-maila следеће питање: 
 
Molimo da izmenite konkursnu dokmentaciju tako što će naručilac izbrisati zahtev u pogledu 
kadrovksog kapaciteta.Razlog tome je što primarni proizvođači nemaju potrebu za 
zapošljavanjem lica jer je prikmarna proizvodnja vezana za sezonske poslove. Nejasno je 
zasto je naručiocu potreban broj od 20 zaposlenih bilo u stalnom radnom osnocu bilo 
angažovanih? 

Pored navedenog naručilac je propisao da je potrebmo dostaviti Hassap sertifikat. Molimo da 
izmenite konkursnu dokumentaciju tako što bi naručilac predvideo da primarna 
poljoprivredna proizvodnja ne podleže sertifikaciji, osmi ukoliko se bavi organskom 
prizvodnjom u kom slučaju bi morali da dostave tzv. ORGANIC SERTIFIKAT (BIO). 
 
Одговор: 
У одређивању додатних услова за учествовање у предметном поступку, наручилац пре 
свега полази од  својих објективних потреба, те повезаности истих са предметом 
јавне набавке.Прописивање додатних услова има за циљ доказивање способности 
понуђача да реализују конкретан уговор. 
За партије 8 и 9 су потребна минимум 3(три) по било ком основу радно ангажована 
лица. 
-за радно ангажоване по другом основу: доказ о правном основу ангажовања 
(Фотокопија уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима...) 
 
На део питања из става 2 који се односи на ХАЦЦП сертификат дат је одговор и 
објављен на Порталу Управе за јавне набавке и сајту установе дана  
27.03.2017.године под бројем 840. 
„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 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 је 11.04.2017. године до 12,00 часова.Распоред за отварање је 
исти само што се од 10.04. 2017.г помера на 11.04.2017. године, а од 11.04.2017. 
године помера на 12.04.2017.године 
 
IVКонтакт:javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 ч. 
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