
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“ број 124/2012, 

14/2015, 68/2015), Наручилац доставља 

 

 

ОДГОВОР 

На постављено питање понуђача 

 

1) Понуђач је дана 22. 5. Електронским путем поставио питање, цитирамо: 

Питање:„ На основу члана 63, став 2 Закона о јавним набавкама, достављамо Вам захтев за 

појашњење конкурсне документације. 

  

На страни 44/52 конкурсне документације ЈН 2/2017 стоји: 

  

5.      Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке -  производња и промет хране 

                Доказ: Потврда Министарства пољопривреде и заштите животне средине да је 

уписан у    Централни регистар у складу са чланом 15. Закона о безбедности хране 

(Сл.гласник РС 41/09). 

  

У члану 15. Закона о безбедности хране стоји : „Објекти за производњу и промет хране и 

хране за животиње који су одобрени или регистровани у складу са посебним прописом , 

сматрају се уписаним у Централни регистар и подаци о томе се воде у Централном 

регистру, у складу са Законом којим се уређује безбедност хране.“ 

  

Објекат за производњу и промет хране који поседујемо као заитересовани понуђач, 

испуњава прописане ветеринарско санитарне услове и одобрен је од стране 

МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – УПРАВА 

ЗА ВЕТЕРИНУ за производњу свежег меса папкара (говеда, свиња и оваца), живине и 

копитара (неупаковани и упаковани делови), полупроизвода и производа од меса папкара, 

живине и копитара и топљене масти животињског порекла и чварака и уписан у 

РЕГИСТАР ОДОБРЕНИХ ОБЈЕКАТА. 



  

Наше питање гласи : Да лис мо дужни да прииком подношења понуде потврду 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине да смо, као заинтересовани 

понуђач уписани у Централни регистар објеката или је довољно приложити Решење 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине, обзиром да је објекат одобрен у 

складу са посебним прописом, а како би испунили захтеве из конкурсне документације за 

партије 1 и 3.“ 

 

Одговор:“Уколико баш нисте у могућности да нам доставите Потврду Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, можете доставити Решење истог 

министарства.“ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 


