
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица 

Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке услуга: 

Сертификације имплементираног QMS-a у односу на захтеве стандарда 

ISO 9001:2008 и HACCP система, редни број набавке М-2/15, даје следеће 

одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Поставио бих Вам два питања: 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Да ли захтев по питању  референт  листе, односно  пословног  капацитета,  

укључује интегрисане провере за ISO 9001 и HACCP или могу  да дођу  у 

обзир и појединачне провере? Да ли се као референца за HACCP могу 

узети и провере за ISO 22000  обзиром  да сам стандард  ISO 22000  

обухвата  HACCP принципе али и бројне додатне  захтеве? Јер је већ 

укључена акредитација  за HACCP или ISO 22000. 

 

 

ОДГОВОР 1: 

Додатни услов у погледу пословног капацитета понуђач доказује 

достављањем попуњеног, потписаног и овереног образца, Списак 

извршених услуга - стручне референце (образац дат у конкурсној 

документацији), да има у  претходне две године (2014. и 2013.) реализоване 

интегрисане провере (у односу на захтеве стандарда ISO 9001:2008 и 

HACCP система )у најмање 5 компанија са по више од 100 запослених  

или минимално по пет  појединачних провера (у односу на захтеве 

стандарда ISO 9001:2008 у минимално 5 компанија са по више од 100 

запослених и HACCP система  у додатних бар пет компанија). 

Као референца за HACCP, могу се узети  и провере у односу на захтеве  

ISO 22000. 

 

 

ПИТАЊЕ 2: 

Захтев је да имамо  најмање  5 стално запослених за ISO 9001 И HACCP, 

овај захтев је дискриминишући јер је искључен највећи број 

сертификационих  кућа.  Моје питање је: 

Да ли се у обзир могу  узети и спољни сарадници са којима имамо  

потписане  уговоре  о привременим пословима а који свакако имају 

потребно  знање, компетентост и квалификације?  Разлог више за ово је 

што би и ми уколико  добијемо  посао ангажовали с једне стране стручне 

људе за ISO 9001 а с друге  колеге којима је HACCP и ISO 22000  стручна 

област и где су свакодневно. 

 

 

 



ОДГОВОР 2: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне 

документације која ће се објавити на Порталу јавних набавки и на инернет 

страни Наручиоца 
 
 
 
Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне 
документације. 
 
 
 
 
 
 

Објашњење број: 1 
Датум: 11.03.2015. г. 

Комисија за јавну набавку 


