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Предмет: Одговори на питања у отвореном поступку јавне набавке добара са закључењем 
оквирног споразума: 

        Месо свеже, маст, трајне и полутрајне прерађевине од меса 

ЈН број 33/18 
 
 Овим путем Вас обавештавамо о одговорима на питања у отвореном поступку јавне набавке 
добара са закључењем оквирног споразума: Месо свеже, маст, трајне и полутрајне 
прерађевине од меса, ЈН број 33/18, за потребе Министарства унутрашњих послова (у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
  
ПИТАЊЕ 1:   
 
.На страни 26/121 конкурсне документанције, као један од доказа за ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ, 
под тачком г) стоји: 
 
„Да произвођач/понуђач  на дан отварања понуда поседује у власништву или закупу или по другом 
уговорном односу најмање 4 магацинска простора / дистрибутивна центраса посебним 
температурним режимом за предметна добра (0º до +4 º С), која су величине најмање од по 100 м2 по 
магацину /дистрибутивном центру и то максимално 50 км удаљености од Београда, Новог Сада, 
Краљева и Ниша“. 
 
Доказ: фотокопија уговора о власништву / закупу или другом уговорном односу или лист 
непокретности за најмање 4 магацинска простора / дистрибутивна центраса посебним 
температурним режимом за предметна добра (0º до +4 º С), које су величине најмање од по 100 м2 
по магацину/дистрибутивном центру,и то максимално 50 км удаљености од Београда, Новог Сада, 
Краљева и Ниша.“ 
 
Да ли је потребно да и наведени магацински простори/ дистрибутивни центри са посебним 
температурним режимом такође послују у складу са HACCP принципима, обзиром да се у 
доказу под словом „а“ за ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ (стр 25/121 конкурсне документације) 
инсистира на поседовању валидног HACCP сертификата за произвођача/понуђача, имајући 
у виду складиштење прехрамбених производа на посебном температурном режиму за 
потребе Наручиоца, односно да ли тражени сертификат HACCP треба да обухвата и 
наведене магацинске просторе / дистрибутивне центре?. 
 
ОДГОВОР 1. 
  
 У складу са  чланом 47. Закона о безбедности хране („Сл. гласникк РС“ број 41/09 ) субјекти 
у пословању храном дужни су да успоставе систем за осигурање безбедности хране у свим фазама 
производње, прераде и промета хране осим на нивоу примарне производње у сваком објекту под 
њиховом контролом  и у сладу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе и анализе 
критичних контролних тачака (HACCP). С тим у вези и дистрибутивни центри / магацински 
простори треба да послују у складу са HACCP принципима, односно, ова фаза промета која се 



 

односи на складиштење и дистрибуцију прехрамбених производа на посебном температурном 
режиму, треба да буде обухваћена HACCP сертификатом. 
 
ПИТАЊЕ 2:   
 
 
. На страни 42/121 конкурсне документације налази се спецификација узорака за сензорну оцену 
квалитета од стране овлашћене лабораторије (14 узорак). 
 
Које количине је потребно обезбедити по сваком од појединачних артикала за потребе 
узорковања, обзиром да се нигде у конкурсној документације те количине не наводе? 
 
ОДГОВОР 2: 
 
Узимање узорака вршиће се у просторијама понуђача од стране овлашћеног представника 
лабораторије по устаљеној процедури за лабораторијско испитивање квалитета, што значи да ће 
количине узетих узорака бити у складу са потребном количином за сензорну компаративну анализу 
и оквирно ће износити од 0,5 кг до 3 кг масе по сваком појединачном артиклу који се оцењује.   
 
ПИТАЊЕ 3:   
 
На страни 32/121 у делу који се односи на Захтев у погледу цене стоји: 
 
         „Јединичне цене су фиксне 60 дана од дана закључења уговора. Након истека рока од 60 дана 
од дана закључења уговора, за све време важења уговора, уговорне стране су сагласне да се 
усклађивање јединичних цена добара уз обострану сагласност уговорних страна, на захтев 
Добављача или Наручиоца, уколико на тржишту дође до повећања или смањења цена добара у 
висини 10% или више у односу на јединичне цене из понуде, базни месец је тренутак отварања 
понуде или у истом проценту у односу на цену у тренутку последње промене цене, базни месец –
месец у којем је потписан претходни анекс Уговора.  
 

Промена цена у наведеним случајевима може се вршити према индексу потрошачких цена 
Републичког задова за статистику Републике Србије за добра, или групу добара у коју спада предмет 
уговора, а највише до нивоа индекса потрошачких цена у тренутку усклађивања, рачунајући и 
назначени проценат.“ 

 
Обзиром да се ради о изузетно дугом периоду уговарања (за 2018, 2019 и 2020 годину), и 

имајући у виду врло честе флуктуације цена, нарочито када је у питању свеже месо,  да ли 
постоји могућност да се као основ за промену цена (повећање или смањење), узме проценат 
од 5 % или више у односу на јединичне цене из понуде, уместо од 10 %, како је наведено у 
конкурсној документацији?. 
 
 ОДГОВОР 3. 
 
  Остајемо при условима задатим у Конкурсној документацији.  
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