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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-600/6г 
Дана: 22.07.2019. године 
 

 
 
На основу чл. 63 ст. 3 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог закона 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) именована Комисија наручиоца 
Установе студентског стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе 
Милошевића бр. 4 (у даљем тексту: Наручилац) упућује 

 
ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у поступку јавне набавке бр. ЈН-ОС 05/2019 
за јавну набавку добара -  прехрамбени производи 

 
 
I. Заинтересовани понуђачи за учешће у поступку јавне набавке упутили су дана 19.07.2019. 
године (петак) у 13.03 часова и дана 22.07.2019. године (понедељак) у 09.10 часова путем е-
маила Захтеве за појашњењем конкурсне документације.  
 
Наручилац сходно року од три дана од дана пријема захтева, одговоре објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници www.scns.rs. 
 
Питање бр. 1: 
 
"Молим Вас за појашњење техничке спецификације за партију 9. за следеће артикле: 
 
- на позицији 9. тражите Милк шејк ПВЦ чаша 0,22л. Овај артикал се не може више наћи на 
тржишту. Наиме, само један произвођач је производио наведени артикал и то у тетрапаку и 
престао је са производњом истог прошле године; 
 
- на позицији 12. тражите Тврди сир (трапист, качкаваљ), по нашем правилнику о сиревима 
и производима од сирева, трапит и качкаваљ су полутврди сиреви. На нашем тржишту се 
једино могу наћи увозни тврди сиреви типа Пармезан, Ементалер, Чедер...чија је цена око 
30% виша у односу на домаћу производњу сличних типова сирева, односно полутврдих 
сирева; 
 
- на позицији 17. Мини маслац 20г такође више не постоји на нашем тржишту јер су 
произвођачи променили амбалажу производа и увели мини паковање од 10г.  
 
Из свега наведеног, потребно је да техничку спецификацију за партију 9 - млеко и млечни 
производи прилагодите понуди на нашем тржишту и тиме обезбедите исправне понуде у 
поступку јавне набавке, као и већи број понуђача што је једно од начела о јавним 
набавкама.  
 
Наша препорука је да при одређивању техничке спецификације за партију 9. прочитате 
правилник о квалитету производа од млека и стартер култура "Службени гласник РС" број 
33/2010, 69/20210, 43/2013-др. правилник и 34/2014." 
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Одговор:  
 
За ставку 9. Милк шејк (ванила, јагода...) биће извршена измена конкурсне документације у 
делу структуре цене и техничке документације. 
 
За ставку 12. тврди сир, Наручилац ће извршити брисање речи "трапист", док у осталом 
делу остаје при дефинисаној техничкој спецификацији, а сходно Правилнику о квалитету 
производа од млека и стартер култура ("Службени гласник РС" број 33/2010, 69/20210, 
43/2013-др. правилник и 34/2014) и Технологији производње качкаваља 
(https://www.tehnologijahrane.com/enciklopedija/tehnologija-proizvodnje-kackavalja).  
 
Наиме, чл. 33 Правилника је дефинисана подела по којој се сиреви стављају у промет, а то су 
сиреви са зрењем, сиреви без зрења и сир качкаваљ, те да се сир качкаваљ производи у 
складу са ЈУС E.С 2.010.  
 
Назив сира у односу на удео млечне масти у сувој материји сира, односно ≥45 и <60%, говори 
да се ради о пуномасном сиру, а како је дефинисано чл. 35 Правилника.  
 
Сиреви са зрењем су сиреви који имају процес зрења под одређеним условима и у одређеном 
временском периоду у којем се дешавају одређене биохемијске и физичке промене када 
попримају специфичне сензорне карактеристике, у складу са произвођачком 
спецификацијом.  
 
Минимални период зрења за тврди сир је не мање од 5 недеља.  
 
Увидом у Технологију производње качкаваља, можемо да утврдимо да зрење качкаваља 
траје укупно 2-3 месеца, те с тим у вези остајемо при наведеном да захтевамо тврди сир 
(качкаваљ). 
 
За ставку 17. Мини маслац биће извршена измена конкурсне документације у делу структуре 
цене и техничке документације.  
 
 
Питање бр. 2:  
 
"Дана 17.07.2019. године извршили сте промену тендерске документације број ЈН ОС 
05/2019. У тексту пише да је то за партију 9-млеко и млечни производи а у табели структуре 
цене пише партија 9-хлеб и пекарски производи.  
Молимо вас да тачно дефиниште за коју партију се односи промена и то ставите у самој 
табели." 
 
Одговор на питање број 2:  
 
У питању је техничка грешка, измена се односи на партију 9 - млеко и млечни производи, те 
ће бити извршена исправка кроз измену конкурсне документације у делу структуре цене. 
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II. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 

Рок за подношење понуда је 02.08.2019. године до 08,00 часова. 
 

III. Контакт особа: Драгана Кнежевић, дипл.правник, службеник за јавне набавке, факс. 
021/458-926, e-mail: javne.nabavke@scns.rs, сваког радног дана од понедељка до петка у 
периоду од 07.00 до 14.00 часова. 
 
IV. Ово појашњење чини саставни део конкурсне документације.  


