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Предмет:додатне информације или појашњења бр.1 у вези са припремањем 
понуде за јавну набавку услуга обука из делокруга рада Наручиоца, за потребе 
корисника – ЈН МВ 4/2014 
 
 Дана 24.02.104.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.Колико радних дана је предвиђено за извођење сваке појединачне обуке 
(9001/14000; НАССР; FSSC 22000)? 
          2.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, и сертификати издати од стране других кућа за обуку осим TUV 
RHEINLAND INTERCERT нису прихватљиве? 
           3.Зашто су, као додатни услов за учешће за предавача, наведени захтеви за 
дипломе курсева BRC, EUREPGAP и NVC COURSE PACKAGING, обзиром да ти стандарди 
нису тема тражених предавања и да ли то значи да се предавач који није прошао те 
курсеве сматра некомпетентним? 
 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.За обуке  ISO 9001/ISO 14001 – 3 дана, за обуке HACCP administrator – 2 
дана,за обуке  FSSC 22000 – 3 дана. 
  2. TUV RHEINLAND INTERCERT, односно TUV  сертификати су најзаступљенији 
на нашем тржишту, у свим сферама везаним за храну, сертификацију система и 
стандарда везаних за храну као и за едукације.     
 3. Наведени курсеви и дипломе (BRC, EUREPGAP и NVC COURSE PACKAGING)су 
итни јер обухватамо све стандарде у ланцу исхране, везане за безбедност хране у 
складу са захтевима тржишта, поготово европског које иде у том правцу. Да , 
предавач који нема ове курсеве ће се сматрати некомпетентним. 
  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  
 
 


