
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку добара ЈН бр. 37/2019 – Партија 6 и Партија 17 

-Набавка прехрембених производа за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у 

Бањи Ковиљачи. 
 

Питање бр. 1: 

Јављамо се са захтевом за појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 

37/2019 Набавка прехрамбених производа. 

У техничкој спецификацији и обрасцу понуде за следеће артикле: 

Паштета пилећа од 50 гр „одговарајуће Пателина “ и Паштета рибља 50гр„одговарајуће 

Пателина “ навели сте грамажу од 50гр.  

Наше питање је: “ Да ли је дошло до техничке грешке приликом навођења ових производа, 

јер производи са траженим карактеристика на тржишту се могу пронаћи само у паковању 

од 60гр?” 

 

Одговор 1. 

У питању је грешка техничке природе. Мислило се на грамажу од 60гр. Наручилац ће 

кроз измене конкурсне документације исправити грешку у обрасцу и објавити нов 

образац: 

 

Питање бр. 2: 

Такође, навели сте у спецификацији маслац 200-2500гр? Да ли је дошло до техничке 

грешке, да ли сте мислили на маслац од 200-250гр? 

 

Одговор 2. 

У питању је грешка техничке природе. Мислило се на грамажу од 200-250гр.Наручилац 

ће кроз измене конкурсне документације исправити грешку у обрасцу и објавити нов 

образац: 

 

Питање бр. 3: 

Да ли је за наручиоца прихватљиво достављање IFS стандарда за произвођача?  

IFS Food је GFSI признати стандард који прописује захтеве за безбедност и квалитет 

хране за произвођаче прехрамбених производа. IFS Food стандард примјењив је на све 

произвођаче хране. 

Стандард се може применити на добављаче у свим корацима прераде хране осим за 

пољопривредну производњу. Захтеви су у вези са системом управљања квалитетом и 

HACCP системом, у који спадају и предусловни програми: добра произвођачка пракса – 

GMP (Good Manufacturing Practice), добра лабораторијска пракса -GLP (Good Laboratory 

Practice)  и добра хигијенска пракса – GHP (Good Hygiene Practice).. Структура IFS 

стандарда одговара структури ИСО 9001, са фокусом на безбедност хране, HACCP, 

хигијену, процес производње и пословно окружење. 

 

Одговор 3. 

Наручилац прихвата и достављање стандард IFS стандарда за произвођача 



Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 37/2019. 

Дана 11.12.2019. године 

 


