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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1. 
 

На основу чл.63. став 3. и 4. ЗЈН, а поводом питања  које је Наручиоцу упућено од стране 

потенцијалног понуђача путем електронске поште дана 09.02.2018.г, Комисија у законском року даје 

следећи одговор: 
 

 

Pitanje citiramo: 
Obraćamo Vam se kao zainteresovani ponudač za učešće u postupku javne nabavke na osnovu člana 
63. ZJN sa zahtevom za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi pripreme ponude. 

1. Uvidom u konkursnu dokumentaciju, u deo označen sa 1. OBAVEZNI USLOVI ZA  
POSTUPKU I DOKAZIVANjE na str. 10 od 68, pod alinejom Dokaz: za partije 1,2,3,4,5 i 6 pod tačkom 
g) naveli ste citiramo: 
„Ponudač je u obavezi da priloži potvrdu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da je 
upisan  u Centralni  registar  objekata  ili odogovarajući dokaz Ministarstva  poljoprivrede i zaštite

životne sredine da je podneo prijavu za upis u Centralni registar objekata, a sve u skladu sa čl. 15. 

Zakona o bezbednosti hrane ("SI.glasnik RS" br. 41/2009). 

Objekti za proizvodnju i promet hrane i hrane za životinje koji su odobreni ili negistrovani u skladu sa 
posebnim propisom smatraju se upisanim u Centralni registar i podaci o tome vode se u 
Centralnom registru, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hnane.“ 

Na osnovu ovak postavljenog zahteva nije nam jasno da li ponuđač koji je registrovan po nekom 
posebnom propisu treba da dostave i potvrdu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine da je 
upisan u Centralni registar subjekata i objekata ili ne? 

 

Ukoliko zahtevate da ponudač koji je posebnim propisom već upisan moramo Vas upozorirti da time 
kršite odredbu čl. 75 st. 1 tačka 5) ZJN gde je propisano da ponudač mora dokazati da ima važeću 
dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je  predmet  javne  nabavke,  ako  je takva 
dozvola predviđena posebnim propisom, a sve iz razloga što zahtevani dokaz (uslov) nije predviđen kao 
takav posebnim propisom, i nikako ne može biti zahtevan od ponuđača, čime ste  napravili propust i 
doveli ponuđače u zabludu prilikom sačinjavanja ponuda. 
Naime, na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekta u oblasti 
bezbednosti hrane i hrane za životinje („SI.glasnik RS" br. 20/2010) a koji je kao podzakonski  akt 
donet na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o bezbednosti hrane („SI.glasnik RS“ RS br. 41/2009), svi 
subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje su obavezni da izvrše prijavu za registraciju, sem 
subjekata koji su već registrovani po nekom posebnom propisu. 

Rešenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (ranije Ministarstva poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva) - Uprave za veterinu o ispunjavanju veterinarsko-sanitarnih uslova jeste 
dokaz o upisanosti u registar odobrenih objekata Uprave za veterinu, odnosno subjekti koji poseduju 
ovo rešenje jesu subjekti izuzeti od registracije u Centralni registar odobrenih objekta, _jer su po 
posebnom propisu upisani u registar odobrenih objekata Uprave za veterinu o čemu svedoči Rešenje 
Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine (ranije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva) - Uprave za veterinu u kome se nalazi i veterinarski kontrolni broj subjekta, te se oni ne 
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upisuju u Centralni registar. 

 
Ponudač kojem je za obavljanje delatnosti bila neophodna dozvola Ministarstva 
poljoprivrede i zaštite životne sredine (ranije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva) - Uprave za veterinu da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za obavljanje 
delatnosti predviđeni kao dokaz, nije u obavezi da se registruje u Centralni registar, jer je 
po posebnom propisu već registrovan, i ovaj dokaz nije u obavezi da dostavi. 

 

Svrha pripremanja konkursne dokumentacije, kao što je zakonodavac propisao je da 
ponudači na  osnovu sadržine te dokumentacije pripreme prihvatljivu ponudu, sa 
naročitim akcentom na to da naručilac preciznim određivanjem obaveznih i dodatnih 
uslova za učešće i definisanjem suštinski bitnih zahteva omogući ponuđačima da dostave 
ponudu bez bitnih nedostataka, ili drugih posledica. 
Stoga zahtevamo da u zakonskom roku izvršite izmenu konkursne dokumentacije u cilju 
usklađivanja sa odredbama ZJN, tačnije da zahtevanu potvrdu o upisu u Centralni 
registar kao nepotreban dokaz isključite. 

 

Kao zainteresovani ponuđači ukazujemo da ste dužni kao naručilac shodno odredbi člana 
61. stav 1. ZJN da pripremite konkursnu dokumentaciju tako da ponuđači na osnovu nje 
mogu da pripreme prihvatljivu ponudu, a sve u vezi sa članom 9. Pravilnika o obaveznim 
elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja 
ispunjenosti uslova (”SI. glasnik RS" broj 86/15). 
Molimo vas da u zakonskom roku objavite tražene dodatne informacije ili pojašnjenja te 
izvršite izmene konkursne dokumentacije  u cilju uskladivanja  sa ZJN i preciziranja  
pojedinih  pitanja  na koja smo ukazali. 

 

ОДГОВОР: 

У самом тексту конкурсне документације, на страни 10. под Г између осталог 

предвиђено је ..„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..“ 

Приликом стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку ће поступити у складу са 

одредбама Закона о безбедности хране и чланом 3. Правилника о садржини и начину 

вођења централног регистра објеката.  

На основу наведеног, Наручилац сматра да, по наведеном питању потенцијалног 

понуђача, нема основа за измену Конкурсне документације, а самим тим ни законског 

разлога за продужење рока за подношење понуда.  
 

 

 

 

        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 ЈН бр. 1/2018 


