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Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку, са закључењем оквирног споразума за 
јавну набавку добара: Конзервирани месни производи, 

ЈН број 6/20 
 

 
 
 У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС број 124/12, 
14/2015 и 68/2015“), достављамо Вам одговор на питање у отвореном поступку, са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку добара: Конзервирани месни производи, ЈН број 6/20. 
 
 
ПИТАЊЕ : Да ли је неопходно доставити тражени сертификат IFS Food, односно из ког разлога 
наручилац инсистира на достављању овог документа, када постоји одлука Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-506/2019 од 05.07.2019. године по којој се 
делимично поништава један од претходних поступака који се односи на набавку конзервисаних 
производа. По наведеној одлуци, захтев наручиоца за достављањем документа IFS Foods је 
неоснован. 
 
ОДГОВОР: Наручилац остаје при захтеву постављеном у конкурсној документацији у погледу 
достављања IFS Food стандарда. Наиме, управо и поступајући по налогу Републичке комисије из 
решења бр. 4-00-506/2019 од 05.07.2019. године, наручилац је IFS Food стандард искључио из 
додатних услова тј. техничког капацитета понуђача, и исти је дефинисао као тражени ниво квалитета 
добара које понуђачи нуде. У конкретном случају, Републичка комисија је уважила као оправдану 
потребу наручиоца за одређивањем високих захтева у погледу здравствене безбедности и квалитета 
хране због посебне категорије корисника којима су намењена предметна добра, а што је од виталног 
значаја за функционисање рада полиције када у теренским условима не постоје санитарно-
хигијенски услови за припрему и конзумирање куваног оброка већ искључиово сувог оброка. Дакле, 
предметна добра морају бити произведена у складу са IFS food стандардом (за све фазе производње 
од обраде меса до паковања). Понуђач је у обавези да уз понуду као доказ да су предметна добра 
произведена у складу са IFS food стандардом (за све фазе производње од обраде меса до паковања) 
достави фотокопију важећег сертификата стандарда IFS food (за све фазе производње од обраде 
меса до паковања) издату од стране акредитованог сертификационог тела. 
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