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Број: 01-01-15/2020-9 

Датум: 02.04.2020. година 

ВРШАЦ 

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА НАБАВКА ХРАНЕ ЗА ПСЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР 

ВРШАЦ     

ЈН БРОЈ 01-01-15/2020 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење и Измена Конкурсне документације у вези са припремом понуде у поступку 

јавне набавке ДОБРА - Набавка хране ѕа псе за потребе ЈКП „Други октобар“, Вршац, ЈН број 01-01-15/2020. 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), 

заинтересованo лицe у поступку јавне набавке ДОБРА - Набавка хране ѕа псе.за потребе ЈКП „Други октобар“, 

Вршац, ЈН број 01-01-15/2020 обратила су се Наручиоцу дана 31.03.2020. Захтевом број 01-01-15/2020-8 путем 

електронске поште, за појашњењем у вези са припремањем понуде. 

 

1. Обраћање  заинтересованог лица: 

Poštovani, 

 

Sugestija se odnosi na obavezne uslove pod stavkom 5.(str. 7/43) koja se odnosi na rešenja i glasi: 

"Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 

1. тач. 5) ЗЈ  

 

i dokaze kojima se dokazuju isti a koje glase: 

 

"Уколико је понуђач истовремено и произвођач понуђеног добра, мора доставити Копију Решења (или 

Потврде), које издаје Министарства пољопривреде и заштите животне средине (ранији назив: Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде) - Управа за ветерину о испуњавању ветеринарско-саниратних, 

односно општих и посебних услова за производњу хране за кућне љубимце и упису објекта у Регистар 

одобрених објеката при Управи за Ветерину са податком о ветринарском контролном броју. 

или 

Уколико понуђач није истовремено и произвођач понуђеног добра мора доставити Копију Решења (или 

Потврде) које издаје Министарства пољопривреде и заштите животне средине (ранији назив: Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде) - Управа за ветерину да објекат за складиштење хране за кућне 

љубимце испуњава опште и посебне услове и упису објекта у Регистар одобрених објеката при Управи за 

Ветерину са податком о ветринарском контролном броју." 

 

Pošto je predmet javne nabavke komercijalne prirode iz područja prometa roba i usluga smatramo da ovim uslovom 

direktno kršite  Zakona o javnim nabavkama: Član 10. ZJN.i Član.12.ZJN.i time favorizujete firme proizvođače i 

firme koje vrše prepakivanje hrane i lekova (Njima se izdaju ova vrsta rešenja) a diskriminišete firme koje se bave 
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komercijalnom - tranzitnom prodajom robe (od magacin proizvođača do magacina krajnjeg kupca) 

shodno  predmetu ove javne nabavke. 

Ovim zapažanjima u vezi konkursne dokumentacije hteli smo da damo sugestije kako bi se predmetna nabavka 

uskladila sa ZJN i kako bi se izbegao diskriminatorski odnos prema pojedinim ponuđačima. 

Ono što Vi možete tražiti jeste da ponuđena dobra moraju da imaju od proizvođača navedena rešenja kako bi se 

osigurali za kvalitet ponuđenih dobara a ne da rešenja tražite od samih ponuđača. 

Ovaj uslov bi mogao stajati da se vrši nabavka za uslužnu proizvodnju hrane za pse gde bi predmet nabavke bila 

proizvodnja a svakako ne može da stoji u uslovima gde je predmet javne nabavke komercijalne prirode. 

Nadamo se da ćete postupiti po odredbama ZJN i konkursnu dokumentaciju prilagoditi istom. 

 

Одговор Наручиоца: 

U vezi dostavljenog pitanja za JN br. 01-01-15/2020 Hrana za pse, potrebno je izmeniti konkursnu dokumentaciju i 

to u delu OBAVEZNI USLOVI tako da način dokazivanja uslova pod tačkom br. 5 glasi: 

Уколико је понуђач истовремено и произвођач понуђеног добра, мора доставити Копију Решења (или 

Потврде), које издаје Министарства пољопривреде и заштите животне средине (ранији назив: Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде) - Управа за ветерину  о испуњавању  ветеринарско-саниратних, 

односно општих и посебних услова за производњу хране за кућне љубимце и упису објекта у Регистар 

одобрених објеката при Управи за Ветерину са податком о ветринарском контролном броју. 

или 

Уколико понуђач није истовремено и произвођач понуђеног добра мора доставити Копију Решења (или 

Потврде) које је издато произвођачу понуђеног добра од стране Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине (ранији назив: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде) - Управа за 

ветерину  о испуњавању  ветеринарско-саниратних, односно општих и посебних услова за производњу хране 

за кућне љубимце и упису објекта у Регистар одобрених објеката при Управи за Ветерину са податком о 

ветринарском контролном броју. 

Ради правилног припремања понуде Наручилац врши измену Конкурсне документације на страни (7/46) 

Пречишћена Конкурсна документација. 

 

III  Поглавље 

Табела  –  у делу - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (начин докаѕивања) 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, 

дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова понуђач доказује на начин дефинисан у следећој 

табели: 

Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 

1. тачка 1. ЗЈН) 

ИЗЈАВА 

(Образац 4. у поглављу V ове Конкурсне 

документације), којом понуђач под 

пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

2. 
Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
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против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН) 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 

став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

3. 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе, ако има седиште на њеној 

територији (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН) 

4. 

Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде 

(члан 75. став 2. ЗЈН) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке 

(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН 

 

 

Уколико је понуђач истовремено и 

произвођач понуђеног добра, мора 

доставити Копију Решења (или 

Потврде), које издаје Министарства 

пољопривреде и заштите животне 

средине (ранији назив: Министарство 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде) - Управа за ветерину  о 

испуњавању  ветеринарско-

саниратних, односно општих и 

посебних услова за производњу хране 

за кућне љубимце и упису објекта у 

Регистар одобрених објеката при 

Управи за Ветерину са податком о 

ветринарском контролном броју. 

или 

Уколико понуђач није истовремено и 

произвођач понуђеног добра мора 

доставити Копију Решења (или 

Потврде) које издаје Министарства 

пољопривреде и заштите животне 

средине (ранији назив: Министарство 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде) - Управа за 

ветерину  да објекат за складиштење 

хране за кућне љубимце испуњава 

опште и посебне услове и упису 

објекта у Регистар одобрених објеката 

при Управи за Ветерину са податком 

о ветринарском контролном броју. 
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Сада гласи: 

 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, 

дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова понуђач доказује на начин дефинисан у следећој 

табели: 

Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 

1. тачка 1. ЗЈН) 

ИЗЈАВА 

(Образац 4. у поглављу V ове Конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

2. 

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН) 

3. 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе, ако има седиште на њеној 

територији (члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН) 

4. 

Да је понуђач при састављању своје понуде поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде 

(члан 75. став 2. ЗЈН) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уколико је понуђач истовремено и 

произвођач понуђеног добра, мора 

доставити Копију Решења (или Потврде), 

које издаје Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине (ранији назив: 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде) - Управа за ветерину  о 

испуњавању  ветеринарско-саниратних, 

односно општих и посебних услова за 

производњу хране за кућне љубимце и 

упису објекта у Регистар одобрених 

објеката при Управи за Ветерину са 

податком о ветринарском контролном 

броју. 

или 

Уколико понуђач није истовремено и 

произвођач понуђеног добра мора 
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Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке 

(чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН 

 

 

доставити Копију Решења (или Потврде) 

које је издато произвођачу понуђеног добра 

од стране Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине (ранији назив: 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде) - Управа за ветерину  о 

испуњавању  ветеринарско-саниратних, 

односно општих и посебних услова за 

производњу хране за кућне љубимце и 

упису објекта у Регистар одобрених 

објеката при Управи за Ветерину са 

податком о ветринарском контролном 

броју. 

 

 

У осталом делу Конкурнса документација у поступку јавне набавке број 01-01-15/2020. остаје непромењена. 

 

У вези са наведеним Наручилац ће извршити измене Конкурсне документације и објавити пречишћени 

текст, у ком тексту ће видно обележити измене. 

Будући да се измена Конкурске документације  врши 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда , а то  је 10.04.2020. до 10:00 часова без обзира на 

начин слања. Јавно отварање понуда ће се одржати 10.04.2020. у 10.30 часова. 

 

Измена Конкурсне документације, у пречишћеном облику биће објављена на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца дана 02.04.2020. године. 

 

 

                                                                                                              КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


