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Поводом Вашег писмено постављеног  питања: 

„ Молимо Вас да нам писмено појасните и доставите појашњење у вези учешћа у „Предмету 

Јавне Набавке“ за партије: Свеже воће, Свеже поврће, Конзервирано воће и поврће, Свежа 

јаја. Пошто у документацији „Захтеви за квалитет“ ни за једно од горе наведених Партија-

Добара није тражено поседовање возила са расхалдним уређајем, а у даљем тексту под 

„Додатни услови“ се наводи под тачком 4) Да је потребно – цитирам „Минимум три 

доставна возила, Од којих је ЈЕДНО ХЛАДЊАЧА за испоруку добара и магацински простор – 

површине 1000м2“. С тога Вас молимо појашњење од страна Вас као Наручиоца, да ли смо у 

обавези да набавимо расхладно возило или не ? “ 

за појашњење Конкурсне документације број 1/7 од 30.08.2013. године – јавна набавка добара – 

намирница, отворени поступак, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/2012), достављамо следећи одговор:  

Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације. 

У делу 3. Конкурсне документације, тачније тачка 3.5.2. Посебно дефинисани 

захтеви при испоруци намирница, страна 22/65 и 23/65, тачно дефинише захтеве наручиоца 

при испоруци за сваку групу намирница, односно где је обавезно да намирнице стижу у 

расхладном возилу – хладњачи, наведено је, и то: 

ГРУПА 

НАМИРНИЦА 
ЗАХТЕВИ ЗА КВАЛИТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Свеже месо,  

 

 

 

Свеже  

- Потпуна декларација  

- Транспорт у возилу са 

расхладним уређајем на 

температури  до +4C 

 

- Потпуна декларација  

-Транспорт у возилу са 

расхладним уређајем на 

- Потврда  да је извршена 

дезинфекција возила, којима се 

испоручује роба. 

АТЕСТ произвођача – ИЗЈАВА којом 

произвођач гарантује да је 

конкретна предметна испорука  

безбедна за употребу. 

- Отпремница у три примерка 
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пилеће месо температури  до +3C. 

Риба 

- Свежа односно свеже замрзнута, 

на почетку рока употребе, 

- Потпуна декларација, 

-Транспорт смрзнуте рибе у 

возилу са расхладним уређајем 

на температури од -10 до -25C а 

свежа риба на температури до + 

4C 

- Извештај  о здравственој 

исправности пошиљке издата од 

акредитоване лабораторије 

(извештај обухвата анализу на 

пестициде и тешке метале а 

увезене рибе и на радиоактивност) 

- Отпремница у три примерка 

Сувомесни 

производи 

- На почетку рока употребе 

- Потпуна декларација 

- Транспорт у возилу са 

препорученом температуром до 

+8С 

Лаборат. извештај о здравственој 

исправности пошиљке издата од 

акредитоване лабораторије / 

квартално достављање 

- Отпремница у три примерка 

Млеко и 

млечни 

производи 

-  Потпуна Декларација 

-  Транспорт у возилу са  

препорученом температуром од 0 

до +8 C 

Лаборат. извештај о  здравственој 

исправности пошиљке издата од 

акредитоване лабораторије / 

двомесечно достављање 

- Потврда  о дезинфекцији возила, 

којима се  испоручује роба, АТЕСТ 

ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА којом 

произвођач гарантује да је 

конкретна предметна испорука  

безбедна за употребу. 

- Отпремница у три примерка 

Свеже поврће 

 

Свеже воће 

- Потпуна декларација. Одговарајућа амбалажа и транспорт у возилу 

намењеном за превоз воћа и поврћа, 

- Производи морају бити свежи, зрели, калибрирани и класирани. 

Не сме бити: труло, увело, прљаво, нагњечено, флекаво, незрело или 

презрело. 

Смрзнуто 

поврће 

и воће 

 

- Амбалажа - кутија  

- Потпуна декларација 

-Транспорт у возилу са 

расхладним уређајем на 

Извештај о здравственој исправности 

пошиљке, издата од акредитоване 

лабораторије, а извештај обухвата 

анализу на  пестициде и тешке 

метале, а увезено воће и поврће и на 
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температури  од -18 до -25С радиоактивност. 

Конзервирано 

воће и поврће 

- Потпуна декларација Извештај о здравственој исправности 

пошиљке издата од акредитоване 

лабораторије (извештај обухвата 

анализу на пестициде и тешке метале 

а увезено воће и поврће и на 

радиоактивност). 

Хлеб, брашно 

и 

прерађевине 

од житарица 

- Одговарајућа амбалажа – 

папирни џакови и папирне вреће 

- Возило намењено за превоз  

ових производа 

- Потпуна декларација 

- Лаборат. извештај о  здравственој 

исправности пошиљке издата од 

акредитоване лабораторије / 

квартално достављање 

- Потврда  о дезинфекцији возила, 

којима се  испоручује роба,  

АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА 

којом произвођач гарантује да је 

конкретна предметна  испорука  

безбедна за употребу. 

Уље, 

маргарин и 

мајонез 

- Потпуна декларација 

- Транспорт у возилу са 

расхладним уређајем на 

температури од 0 до +10 С 

- Извештај о лабораторијском 

испитивању. 

Остале 

намирнице 

широке 

потрошње  

 

- Потпуна декларација 

 

За испоруку јаја: 

- Извештај о лабораторијском 

испитивању издата од акредитоване  

лабораторије 

- Потврда  о дезинфекцији возила, 

АТЕСТ ПРОИЗВОЂАЧА – ИЗЈАВА 

којом произвођач гарантује да је 

конкретна предметна  

испорука безбедна за употребу 

- Отпремница у три примерка. 

 
 
                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                                                                 Мира Благојевић 
                                                                                                  


