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ПРЕДМЕТ:  ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  у  поступку  - ЈНМВ  број 
04/19-  Набавка папирне галантерије и пластике према  потребама Дома ученика средњих 
школа Патријарх Павле-Београд 
 
Сходно члану 63.став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ број  124/12; 14/15 и 68/15), а у циљу 
додатних појашњења конкурсне документације у поступку, ЈНМВ број 04/19- Набавка 
папирне галантерије и пластике према  потребама Дома ученика средњих школа 
Патријарх Павле-Београд, Наручилац даје следеће одговоре на постављена питања: 
 
ПИТАЊА: 

Pitanje: 1. 

U dodatnim uslovima od ponuđača se traži da dostave sertifikate: Za poslovni kapacitet: Ponuđač 

je dužan da dostavi fotokopije sertifikata- ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 18001: 2007 i 

HACCP 

Ovim putem vam napominjemo da HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je 

sistemska metoda kojom se utvrđuju, ocenjuju i nadziru faktori rizika u proizvodnji, preradi i 

prometu životnih namirnica. To je niz uzastopnih aktivnosti kojima se, na osnovu analize rizika i 

preventivnih mera, obezbeđuje proizvodnja zdravstveno i higijenski ispravnih prehrambenih 

proizvoda.  

U konkursnoj dokumentaciji se traži roba kao što su papir, dezo otirači, proizvodi od plastičnih 

masa i sl. koji omogućavaju da korisnik primenjuje HACCP pravilno u proizvodnji hrane, stoga 

mi kao trgovci koji želimo da vam omogućimo isto nismo dužni da implementiramo traženi 

sistem, stoga smatramo da je dodatni uslov dostavljanje fotokopije sertifikata HACCP u ovom 

slučaju ne relevantno i diskriminatorsko. Iz svaga navedenog najljubaznije molimo da isti uslov 

izbrišete iz konkursne kokumentacije. 

Pitanje: 2. 

Dezo-otirač: bakteriološki otirač dimenzija 60cm x 115cm (30 listova u pakovanju), da li je 

potrebno da ponuđači u ponudu ukalkulišu i ram za otirače u traženim dimenzijama ili se otirači 

koriste bez rama? 

Pitanje: 3. 

Skupljač vode za brisanje stakla 55cm - da li je potrebno ponuditi brisač stakla 55cm od INOX-a 

ili možemo ponuditi običan aluminijumski? 



Pitanje: 4. 

Plastični držač krpe za brisanje poda 40cm - obzirom da ste u dodatnim uslovima tražili HACCP 

stoga predpostavljamo da vi imate usaglašen sistem kod sebe da li je potrebno dostaviti i takav 

nosač mopa, odnosno nosač koji na sebi ima štipaljku za pridržavanje navlake prilikom ceđenja i 

štopaljku za nožno rasklapanje, jer sam sistem HACCP u jednom od svojih tačaka definiše da se 

navlake prilikom čišćenja ne diraju rukama. 

Slika pomenutog nosača:  

Pianje: 5. 

Teleskop za čišćenje stakla: molim da nam kažete koja visina teleskopa se traži i da li isti mora 

biti kompatibilan na stavom 15. 

Pitanje: 6. 

PVC kanta za brisko sa cediljkom - da li se traži kanta koja ima na sebicediljku za rese i 

razdelnik za vodu (čista i prljava) koja je po definicija HACCP gde razdelnik služi za odvajanje 

vode i sprečavanje kontaminacije ili možemo ponuditi običnu kantu jednodelnu sa cedilom?  

 

ОДГОВОРИ: 

Одговор: 
1. Наручилац остаје при наведеним условима у целости, имајући у виду да и сам 

спроводи примену интегрисаног система менаџмента безбедношћу и квалитетом, 
као и све специфичности наше установе  у којој је неопходно у сваком сегменту 
осигурати највиши могући степен безбедности , како у свим осталим областима , 
тако и у примени предметне набавке. 

Одговор: 
2.  Дезо-отирач: бактериолошки отирач  се користи у наведеним димензијама, без 

рама. 
 

Одговор: 
3. Можете понудити обичан алуминијумски. 

 
Одговор: 

4. Да, фотографија поменутог производа је одговарајућа. 
 
 



Одговор: 
5. Основна димензија не развученог је око 210 цм, а развученог око 400цм и мора 

бити компатибилан са ставком 15. 
 
Одговор: 

6. Не, не тражи се, можете понудити обичну канту. 
 

 

 

Комисија за предметну ЈНМВ 

 

 

 


