
Појашњење конкурсне документације за ЈН Д-01/16 
 

Питање бр.1 
Обзиром да у оквиру јавне набавке има добара животињског порекла да ли понуђачи 
треба да поседују решење надлежног Министарства – Управе за ветерину у вези 
члана 72-75 Закона о ветеринарству у вези члана 15 Закона о безбедности хране да 
би доказали да испуњавају обавезан услов из члана 75 став 1 тачка 5 ЗЈН-а 
  
Одговор бр. 1 
У конкурсној документацији наручиоца на страни 49 од 78 прописан је обавезни услов 
да сваки понуђач мора да има дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
То значи да сви понуђачи који нуде производе животињског порекла морају да 
поседују решење надлежног Министарства – Управе за ветерину. 
 
Питање бр.2 
У додатним условима за партију 1 Месо наводите да понуђач мора да буде 
произвођач што је у супротности са начелима јавних набавки (члан 10 и 11) јер 
ограничава конкуренцију и не обезбеђује се једнак положај свим понуђачима. 
Понуђачи који нусу произвођачи а имају уговоре о пословној сарадњи са 
произвођачима, фармерима и могу да докажу испуњеност осталих услова су у 
неповољнијем положају. 
 
Одговор бр. 2 
Наручилац је од самог почетка примене Закона о јавним набавкама свеже месо 
набављао искључиво од произвођача и то је био додатни услов у свим поступцима 
набавке до сада. Овакав захтев односно додатни услов произилази из настојања 
наручиоца да се због здравствене безбедности и доследне примене процедура 
Програма за безбедност хране ХАЦЦП на најмању могућу меру сведе манипулација 
свежим месом пре пријема у складиште наручиоца . Свеже месо је једина намирница 
која се набавља а да није упакована у одговарајућа паковања од стране произвођача 
па је самим тим посебно осетљива при транспорту и манипулацији. Набавка директно 
од произвођача повећава ефикасност реакције наручиоца у евентуалним ''кризним 
ситуацијама'' чију хронологију догађаја Закон о безбедности хране на посебан начин 
описује. Овако организована набавка је и економичнија па је и економичност једно од 
битних начела којим смо се руководили као и рационалност у трошењу буџетских 
средстава што је једно од руководних начела у планирању и реализацији набавки. На 
крају напомињемо да Закон о јавним набавкама даје могућност давања односно 
сачињавања и достављања заједничке понуде од стране групе понуђача па и по том 
основу сматрамо да нисмо дискриминисали потенцијалне учеснике у овом поступку 
набавке. 
 
Питање бр. 3 
Закон о раду сем уговора о раду предвиђа и друге облике ангажовања за неке струке 
(технологе и ветеринаре). 
 
 
Одговор бр. 3 
Конкурсном документацијом у додатним условима код кадровског капацитета је и 
наглашено да се доказује за запослене и ангажоване у складу са Законом о раду.  

 


