
 

Дел.бр. 3897 

Датум: 11.12.2014. 

Страна 1 од 3           

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – oтворени 

поступак – набавка намирница за 2015. годину, бр. ЈН 14-23 

Дана 09.12.2014.године  Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. 14-23  у коме се 

наводи следеће: 

Питање 1: 

-„Да ли је за партију 6 хлеб, коре за питу и квасац неопходно достављати извештај о 

лабораторијској анализи јер се у конкурсној документацији наводи само за производе који 

се испоручују у зимском периоду. 

 

Питање бр. 2: 

-Да ли је понуђач обавезан да доставља обрасце које не попуњава, т.ј. који се не односе на 

партију за коју даје понуду.“ 

 

Питање бр.3: 

Питање се односи на партије 5,7,8 и 9: 

 „Да ли свака анализа, за сваки појединачни артикал мора у тексту да има експлицитно 

наведене све правилнике које сте набројали у спецификацији сировина? Да ли је наведене 

анализе потребно доставити приликом сваке испоруке? “ 

 

Питање бр.4: 

-За које се производе сматра да се испоручују у зимском периоду? 

 

Питање бр.5: 

-Правилник о декларисању и означавању упакованих намирница („Сл. лист СЦГ бр. 

4/2004,12/2004 и 48/2004) наведени правилници су престали да важе, а Правилник о 

декларисању, означавању и рекламирању хране ( „Сл. гласник РС“ бр. 58/2013) не постоји 

као такав.Молимо Вас да ускладите Ваше захтева са важећим правилницима? 

 

 



 

Одговор 1: 

Неопходно је доставити извештај о лабораторијској анализи за производе из партије 6- 

хлеб, коре за питу и квасац. 

Одговор 2: 

Понуђач није у обавези  да достави обрасце за партије/у за које/у не подноси понуду. 

Одговор 3: 

Референтна установа која врши анализе наводи на основу којих Правилника се врше 

неопходне анализе наведене у конкурсној документацији. 

Одговор 4: 

У обрасцу спецификације понуде (за сваку партију) је у колони-период испоруке-

прецизиран месец/и када се врши испорука за наведене производе. 

Oдговор 5: 

У питању је Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране -Сл.гласник РС 

бр. 85/2013, 101/2013 у коме у делу ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ у чл. 47 и 48 се наводи 

следеће: 

„Члан 47 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о декларисању и 

означавању упакованих намирница („Службени лист СЦГ“, бр. 4/04, 12/04 и 48/04), осим 

одредбе члана 30. тог правилника. 

Члан 48 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, осим одредаба члана 5, члана 8. став 1. тачка 12), чл. 10. и 24. овог 

правилника, које се примењују од 1. јануара 2014. године, као и одредаба члана 16. став 5, 

члана 20. став 3. тачка 7) и члана 25. став 2. овог правилника, у делу који се односи на 

навођење података о састојцима који могу да изазову алергије и/или интолеранције, које се 

примењују од 1. јануара 2014. године.“ 
 


