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Број: I – ЈН – 02/2015
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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 13.03.2105.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
2/2015 , у оквиру којег су постављена следећа питања:

1.Да ли је и ако јесте зашто обавезно да лице које би изводило обуке
има експлицитно наведене сертификате или је довољно да има еквивалентне
сертификате у траженим тематским областима за обуке (дакле може ли бити
понуђен било који курс за водеће аудиторе према ISO 9001 а не баш NIGEL
BAUER & ASSOCIATES, било који transition course ISO 9001, било који HACCP
курс...... ISO 22000...)?

2.Зашто се захтевају сертификати за обуку за стандарде BRC FOOD,
EURPEPGAP i NVC PACKING када немају директну везу са захтеевом набавке
(темама курсева)?

3.Зашто се не тражи сертификат обуке који би дао компетенције везане
за трећу тему FSSC 22000?

На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) Комисија за јавну набавку
припремила је додатне информације или објашњења у вези постављених
питања:

1. Наручилац је као додатни услов у Конкурсној документацији навео
NIGEL BAUER&ASSOCIATES сертификат, али то не искључује и друге
међународне сертификате (прихватљиви су и EOQ сертификати као и SGS и
сл.)

2. С обзиром на чињеницу да брига о здарвствено безбедном производу
почиње од њиве, кроз добру пољопривредну праксу, контролисану употребу
средстава за заштиту биља и вештачких ђубрива (GLOBALGAP, a претходио му
је EUREPGAP, лапсус  је у питању у Конкурсној документацији), преко
производње здравствено безбедних сировина, уз примену принципа: GHP,
GMP и 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 за Наручиоца је свакако довољно компетентан



предавач да задовољи очекивања и потребе, како корисника – полазника,
тако и захтеве Наручиоца.

3. Пре свега, сертификат сам по себи никоме не даје никакву
компетенцију. Сертификат – диплома и сл. је потврда да је неко задовољио –
показао одговарајући ниво знања у некој области. То само по себи не значи
да је особа компетентна да одговори на сва питања и све изазове у некој
теми – области.

Што се тиче „сертификата обуке за FSSC 22000“, Наручилац се
определио за сертификате наведене у одговору на питање бр.2. Осим тога,
ако неко има референце у области оцењивања FSSC 22000, подразумева се
именовање, односно потврда да је то лице завршило обука за обављање
аудита.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) а сходно члану 91. став 2. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 i 31/2001 и "Службени
гласник РС", бр. 30/2010) 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


