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Број: 05/12-9-1/2016 
Датум: 03.02. 2016.  
 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 
 

На основу чл.63. став 3. и 4. ЗЈН, а поводом захтева за додатне информације и 
појашњења,  који је Наручиоцу упућен од стране потенцијалног понуђача путем електронске 
поште дана 01.02. 2016.г, Комисија у законском року даје следећи одговор: 

 
1. Цитирамо питање:  
као потенцијални понуђачи за наведену ЈН молим за додатним објашњењем за партију 4 
риба-смрзнута. 
На страни 10 за доказивање испуњености услова: 
а) Одговарајуће Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
(Управа за ветерину) о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат из 
делатности коју понуђач обавља (доказ се односи на правно лице и предузетника чија је 
делатност производња/прерада производа животињског порекла у партији 1,2,3,4,5 и 6). 
- клање животиња (папкари, живина, риба), 
- расецање меса (папкари, живина, риба), 
- прераду-обрада меса (папкари, живина, риба), 
- производњу јаја, 
- прераду-обраду и производњу млека, млечних производа и сирева.  
 б) Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине (Управа за 
ветерину) о испуњености ветеринарско-санитарних услова за објекат за хлађење, смрзавање, 
и ускладиштење животних намирница животињског порекла који су предмет набавке партије 
1,2,3,4,5 и 6 (доказ се односи на понуђача који обавља делатност промета производима 
животињског порекла). 

г) Понуђач је у обавези да приложи потврду Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине да је уписан у Централни регистар објеката или одогварајући доказ  
Министарства пољопривреде и заштите животне средине да је поднео пријаву за упис у 
Централни регистар објеката, а све у складу са чл. 15. Закона о безбедности хране 
("Сл.гласник РС" бр. 41/2009). 

ПИТАЊЕ: Да ли је прихватљив и довољан доказ ако је понуђач достави  
1. "ПОТВРДА О УПИСУ ОБЈЕКАТА У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР МИНИСТАРСТВА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ" 
2. "ПОТВРДА О УПИСУ СУБЈЕКТА-ПРАВНОГ ЛИЦА  У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР 
МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ" 
 
ОДГОВОР:  

Потенцијални понуђач је цитирао део конкурсне документације на стр. 10 
(обојено жутим), на основу чега је јасно да је неопходно доставити и тражена решења 
Министраства пољопривреде и заштите животне средине, односно да само потврда није 
довољна. 
 Дакле, неопходно је доставити све тражене доказе, који могу бити у неовереним 
фотокопијама. 
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ПИТАЊЕ: Да ли наручиоц прихвата за доказ навођење интернет стране НБС на којој се 
може проверити да ли је понуђач  био у блокади у последње две године? (наручиоц тражи да 
није био 12 месеци од дана објављивања позива) 
 
ОДГОВОР:  
У складу са чланом 79. став 5. ЗЈН, Наручилац је дужан да наведе у конкурсној 
документацији да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, и да наведе који су то докази. 
Ставом 6. истог члана предвиђено је да Наручилац не може одбити као неприхватљиву 
понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или конкурсном документацијом, 
ако је понуђач навео интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
Наручилац је провером текста Конкурсне документације утврдио да је услед техничке 
омашке пропустио да цитира наведени члан ЗЈН, и наведе доказ који је јавно доступан 
на интернет страницама надлежних органа, а то је свакако и податак о броју дана 
неликвидности, у периоду наведеном у конкурсној документацији.  
 
Дакле, прихватиће се као доказ навођење интернет стране НБС.  
 
Допуна конкурсне документације ће бити објављена на потралу Управе за јавне 
набавке, и на сајту Наручиоца.  
 
 
 
 
        КОМIСIЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


