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Предмет:додатне информације или појашњења бр.2 у вези са припремањем 

понуде за јавну набавку услуга обука из делокруга рада Наручиоца, за потребе 

корисника – ЈН МВ 4/2014 

 

 Дана 25.02.104.године примили смо маил којим заинтересовано лице тражи 

додатне информације у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга обука 

из делокруга рада Наручиоца, за потребе корисника – ЈН МВ 4/2014 , у оквиру којег 

је постављено следеће питање: 

1.Зашто су као додатни услов за учешће за предавача наведени захтеви за 

дипломе само одређених шема за обуку и да ли то значи да друге међународне 

шеме,као на пример EOQ (European Organization for Quality), и сертификати издати од 

стране других кућа за обуку осим TUV RHEINLAND INTERCERT нису прихватљиве? 

2.Укажите ми на извор информације о заступљености TUV сертификата на 

Српском тржишту и појасните какве везе заступљеност неке дипломе на тржишту има 

са компетенцијама предавача? 

3.Укажите ми где се у вашој спецификацији за тражена предавања наводе 

захтеви за BRC, EUREPGAP и NVC COURSE PACKAGING, као теме и какве везе ове 

обуке,  имају имају са захтевима за компетентност предавача који треба да спроведу 

специфициране обуке, са обзиром да су и BRC и GLOBLGAP(одавно више није 

EUREPGAP) конкурентске сертификационе шеме FSSC 22000-у, односно 

сертификацији по захтевима стандарда ISO 22000, а који имају своје техничке 

спецификације за захтеве у ланцу хране као што су ISO ТС 22002-1, ISO ТС 22002-2 

и ISO ТС 22002-3, а када је реч о амбалажи, FSSC 22000 користи техничку 

спецификацију  PAS-223? 

 На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12) Комисија за јавну набавку припремила је додатне 

информације или објашњења у вези постављеног питања: 

 1.Наручилац је као додатни услов у Конкурсној документацији навео TUV 

RHEINLAND INTERCERT сертификат, али то не искључује и друге међународне 

сертификате ( прихватљиви су и EOQ сертификати као и SGS и сл.) 

2.Званични сајт TUV-а. 

 3.С обзиром на чињеницу да брига о здарвствено безбедном производу почиње 

од њиве, кроз добру пољопривредну праксу, контролисау употребу средстава за 

заштиту биља и вештачких ђубрива (GLOBALGAP, a претходио му је EUREPGAP, 

лапсусу је у питању у Конкурсној документацији), преко производње здравствено 

безбедних сировина, уз примену принципа: GHP, GMP иi GLP и принципа добре праксе 

дистрибуције ,  поштујући BRC-IOP GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING AND 

PACKAGING MATERIALS ISSUE 4 , И СВИ ОВИ ЗАХТЕВИ СУ ОБУХВАЋЕНИ СИСТЕМОМ 

FSSC 22000.Ово је тренутно најкомплетнији стандард који се односи на зехтеве за 

безбедност прехрамбених производа. 

 Онај ко положи BRC-STANDARD FOR PACKAGING AND PACKAGING 

MATERIALS је свакако компетентнији предавач од оних који „тумаче“ техничке 



спецификације типа PAS 223 а које су саставни део GFSI стандарда те је стога и 

тражено да предавач између осталог има и овај сертификат.Пошто у оквиру овог 

семинара упознајемо полазнике и са GFSI шемом, то је разлог да се 

тражипоседовање поменутог сертификата. 

 Што се тиче примедбе на садржај предавања у спецификацији, компетентна особа зна 

које теме треба да се обраде по наведеним тачкама. Спецификација свакако не може бити 

приказана као комплетна презентација саме обуке. Мора се уважити право наручиоца да штити 

своју интелектуалну својину. 

 

  На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12) Наручилац доставља одговор у писаном облику занитересованом 

лицу и истовремено ту информацију објављује на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца www.bsccwntar.rs  

 

        

       Драгољуб Исаков, члан Комисије  
 

 
 


