
СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ПО ПАРТИЈАМА (Ј.Н.1.1.1.) 

 

 

Предмет: одговор на постављена питања заинтересованих лица у складуса чл.63.став 

3. Закона о јавним набавкама 

 

У предметном поступку јавне набавке заинтересовано лице је поставило следеће 

питање: 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама указујемо на недостатак у вашој 

конкурсној документацији: 

Пошто су предмет јавне набавке и добра животињског порекла то је неопходно као 

обавезан услов из члана 75 став 1 тачке 5 ЗЈН-а у вашој конкурсној документацији на 

страни 10/84 под тачком 4,4а и 4б додати и: 

Понуђачи који подносе понуде за партије: 4,5,6,7,8,9,10 дужни су да на своје име и 

произвођача ако нису произвођаци приложе Решење Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине-Управе за ветерину о испуњавању услова из члана 72-75 

важећег Закона о ветеринарству и члан 15 Закона о безбедности хране. 

 

Одговор наручиоца: 

 

Конкурсном документацијом утврђено је да заинтересована лица морају да 

испуњавају следећи услов: 

 

Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

(Решење министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - за понуђаче који су и 

произвођачи понуђених добара). 

  Доказ: Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (надлежног 

министарства) 

 

4а 

-да је понуђач као привредни субјект уписан у 

централни регистар Министарства 

пољопривреде,шумарства и водопривреде 

(надлежног министарства) 

 

Испуњеност овог услова понуђач 

доказује Потврдом издатом од 

стране Министарства 

пољопривреде,шумарства и 

водопривреде (надлежног 

министарства) 

4б 

-да је понуђач  уписао објекат у којем се 

обавља делатност у централни регистар 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (надлежног министарства) 

 

Испуњеност овог услова понуђач 

доказује Потврдом издатом од 

стране Министарства 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде (надлежног 

министарства) 

 

 



Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Доказује се важећом дозволом за обављање 

делатности, издате од стране надлежног органа.  

Чланом 15. Закона о безбедности хране („Сл. Гласник РС“ бр. 41/09) предвиђено је да се 

производњом и прометом хране и хране за животиње може  бавити правно лице и 

предузетник, који је регистрован у Регистру привредних субјеката и који је уписан у 

Централни регистар објеката које води Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине. Физичко лице може да се бави производњом хране која је намењена промету у 

складу са прописом којим се уређује област ветеринарства, односно здравља биља и које је 

уписано у Централни регистар.  

Доказ: Потврда о извршеном упису у Централни регистар, која садржи регистарски 

број. (Правилник о садржини и начину вођена централног регистра објеката Сл. Гласник 

20/2010) 

 

Законом о ветеринарству („Сл. Гласник РС“ бр. 91/05, 30/10 и 93/12) је прописано да се 

производња и промет хране производа животињског порекла може обављати само у 

објектима који у погледу изградње и опреме, ветеринарско санитарних и других услова, 

испуњавају законом прописане услове и који су уписани у регистар објеката и додељен им 

је ветеринарски или извозни контролни број. 

Доказ: Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа за 

ветерину, којим се додељује ветеринарски или извозни контролни број. 

 

Уколико понуђач није произвођач, Решење Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине, Управе за ветерину којим се додељује ветеринарски или извозни 

контролни број, Потврдa о упису у Централни регистар доставља се за произвођача 

као и уговор или други документ који обезбеђује следљивост између произвођача и 

понуђача. 

 

Одредба члана 75. Став 1.тачка 5. ЗЈН прописује да понуђач у поступку јавне набавке 

мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима. Наведени 

услов се, сходно члану 77. став 1 тачка 5. ЗЈН доказује достављањем важеће дозволе за 

обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.  

Из цитиране одредбе ЗЈН произилази да је понуђач дужан да поседује дозволу надлежног 

органа за обављање делатности када је дозвола предвиђена посебним прописом.  

За правна и физичка лица није предвиђена посебна дозвола која се баве искључиво 

трговином као посредници и који месо и месне прерађевине превозе директно од 

произвођача и испоручују потрошачу, те која немају објекат за производњу и промет 

хране животињског порекла, те се услов из члана 75. став 1. тачка 5. не примењује у 

погледу тих лица, па самим тим иста лица немају обавезу да доставе доказ у смислу члана 

77. став 1. тачка 5. ЗЈН ради оцене испуњености овог услова, већ достављају доказ за 

произвођача тих производа. (Решење Републичке комисије за заштиту праваа понуђача 

у поступцима јавних набавки бр. 4-00-1025/2017 од 20.10.2017. године). 

 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

    Комисија наручиоца у предметној јавној набавци 

 


