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Предмет: Одговор на питањe у поступку јавне набавке мале вредности добара : Риба свежа и 
замрзнута за одсек Нови Сад, ЈН број 14/19 
 
Овим путем Вас обавештавамо о одговору на питање у поступку јавне набавке мале вредности 
добара: Риба свежа и замрзнута за одсек Нови Сад, ЈН број 14/19 (у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама „Службени гласник РС број 124/12, 14/2015 и 68/2015“). 
 
ПИТАЊЕ: Као дугогодишњи директни увозници и дистрибутери свих врста замрзнутих Риба и 
производа од риба, поседујемо сертификате: HACCP и IFS 6.1 (International Food Standard) – 
Међународни Стандард  за безбедност хране који подразумева усклађеност захтева везаних за 
безбедност хране у складу са међународним нормама.  
По тендерској документацији ЈН 14/19, тражите да заинтересовани понуђач достави сертификате: 
- ISO 9001, који није у вези безбедности хране већ се односи на систем управљања квалитета; 
- OHSAS 18001 и ISO 14001, који се искључиво односе на трговце, односно на велике трговинске 
ланце тако да наведени сертификати нису применљиви код директних произвођача из разлога што 
се код произвођача на други начин врши овај надзор односно потпада под контролу и јурисдикцију 
инспекције надлежног министарства. 
Да ли су сертификати које ми поседујемо одговарајући према траженој документацији Ваше ЈН 
14/19, односно да ли испуњавају додатни услов техничког капацитета, тачка 3. предметне конкурсне 
документације? 
 
ОДГОВОР: Наручилац је конкурсном документацијом захтевао испуњеност стандарда: 
- ISO 22000 или ISO 9001 и HACCP; 
- OHSAS 18001 или ISO 45001; 
- ISO 14001. 
Сви стандарди који су захтевани конкурсном документацијом су у функцији добијања компетентног 
добављача а тиме и гаранције квалитета производа који је усаглашених карактеристика са 
прописаним захтевима дефинисаним наведеним стандардима. Сви наведени стандарди се базирају на 
истим принципима управљања пословним процесима и међусобно су компатибилни. Истовремено, 
они су и генерични, што значи да се могу применити на било коју организацију или субјекте у 
пословању храном, те самим тим не дискриминишу понуђаче, било да су произвођачи предметних 
добара или се баве прометом истих.   
Сертификат IFS 6.1 (International food standard) може бити одговарајући као супстиут траженом 
стандарду ISO 22000 – системом менаџмента безбедности хране који у својој структури садржи ISO 
9001-систем менаџмента квалитета и HACCP – систем безбедности хране (стандарди су по структури 
међусобно комплементарни), али не и за стандарде OHSAS 18001 и ISO 14001. 
На основу свега горе наведеног, Наручилац остаје при свим захтевима предвиђеним конкурсном 
документацијом  
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