
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања у вези Конкурса за избор 

лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности и 

квалитета хране и хране за животиње, број 401-00-1724/2019-11 

 

У вези Конкурса за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у 

области безбедности и квалитета хране и хране за животиње, број 401-00-

1724/2019-11, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ број 80/19 од 

08.11.2019. године, дана 14.11.2019. године електронском поштом стигло је 

неколико дописа потенцијалних подносиоца пријаве са постављеним питањима 

следећег садржаја: 

1. Молимо Вас да нам потврдите да ли је уз тражену документацију за 

Конкурс о овлашћивању лабораторија потребно доставити оверену меницу? Негде 

се помиње тендерска документација, а негде конкурсна, неки тендери траже 

оверене менице за неке се накнадно доставља. У прошлом Конкурсу за 

овлашћивање лабораторија тражена је оверена меница, па Вас питамо да ли је сад 

неопходно њено достављање? 

2. Mолим да нам појасните попуњавање табеле „ВРСТА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА“ у делу који се односи на обележавање 

подтачке група производа за одређену врсту лабораторијских испитивања за које 

постоји акредитована метода. Уколико је могуће појаснити на примеру. 

У вези са тим, а у складу са конкурсном документацијом, Комисија даје 

следећи одговор: 

1.  Уз пријаву на Конкурс није потребно достављати меницу, што уосталом 

нигде није ни наведено као захтев Министарства. 

2. У табели „ВРСТА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА“ бројевима од 

1 до 35 су означене групе производа који су предмет лабораторијских испитивања 

из ПРИЛОГА.  

На пример, уколико се пријава подноси за групу производа која је у 

Прилогу наведена под тачком 1. жита, млинске и пекарске производе, тестенине и 

брзо смрзнута теста, за вршење одређене врсте лабораторијских испитивања за 

које постоји акредитована метода, потребно је у табели код ове врсте испитивања, 

а у првом реду који се односи на поменуту групу производа, ставити „*“, „Х“ 

„ДА“ или било коју другу ознаку.  

Аналогно томе означити и остале групе производа и одређену врсту 

лабораторијских испитивања за које се подноси пријава, а за које постоји 

акредитована метода. 

 

Напомињемо да све измене, додатне информације и појашњења у вези 

са припремањем пријаве представљају саставни део конкурсне 

документације. 

 

С поштовањем, 

                                                                                                       КОМИСИЈА 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за заштиту биља 

Омладинских бригада 1, Нови Београд 

Број: 401-00-1724/2019-11 

Датум: 15.11.2019. године 


