
 

 
Појашњење конкурсне документације - одговори на питања заинтересованог 
лица за јавну набавку у отвореном поступку набавке добара бр. Д-01/18 под 
називом: Набавка прехрамбених производа - намирница за потребе 
Студентског центра у Крагујевцу 
 
 
Питање:  
 
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама обраћамо вам се са захтевом за појашњење 
ваше конкурсне документације. 
На страни 11/83 ваше конкурсне документације под тачком XИИ-додатни услови сте 
предвидели да понуђач има сопствени тов за узгој животиња 500 свиња и 100 јунади под 
одређеним условима. 
Питање: 
1) Зашто од понуђача не тражите да су исплаћени подстицаји и за јунад већ доказ од 

Управе за аграрна плаћања тражите да су исплаћени подстицаји само са свиње и да ли 
је то прилагођено познатом понуђачу? 

2) Зашто за партију 2- мрзло пилеће и ћуреће месо и пилећа џигерица у додатним 
условима не тражите да понуђач поседује фарму као и да су исплаћени подстицаји и у 
чему је разлика између партије 1 и 2? 

Све напред изнето бисмо разумели да сте у складу са чланом 32 Закона о безбедности 
хране (Сл. гласник РС 41/09) предвидели исте услове пошто је предмет јавне набавке за обе 
партије месо. 

 

 
Одговор 1: 
 
Приликом дефинисања додатних услова и начина доказивања истих, наручилац је имао у 
виду чињеницу да је Правилником о начину обележавања и регистрације говеда, као и о 
службеној контроли обележавања и регистрације говеда (Сл. гласник РС“ бр. 102/2014) 
прецизно дефинисан образац матичне евиденције говеда и као такав представља довољан 
и валидан доказ за наручиоца. При томе, наручилац је имао у виду минималан број грла 
(100) као и дужину това у једном турнусу. Област свињогојства није уређена на исти начин 
као говедарска производња. Из наведеног разлога, наручилац је дефинисао начин 
доказивања дефинисан у предметној спецификацији. За наручиоца је прихватљив и доказ 
издат од Управе за аграрна плаћања о исплати подстицаја и за говеда и за свиње. 
 
 
Одговор 2: 
 
Наручилац је при расписивању предметне набавке имао у виду разлику у типу производа 
(месо свеже и месо мрзло), процењену вредност и значај набавки по партијама. Наручилац 
остаје при дефинисаним додатним условима 
 
 

 


