
 

Предмет: одговор на додатне информације или појашњења бр. 4 у вези са 

припремањем понуде за јавну набавку добара – храна и пиће, ЈН ОП 35/2016. 

 

Дана 10.11.2016. године примили смо e-mail којим заинтересовано лице тражи 

додатну информацију у вези са припремањем понуде за јавну добара – храна и пиће – 

ЈН ОП 35/2016, у оквиру којег је тражио појашњење: 

 

Поштовани, 

 

члан 75 ЗЈН гласи 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

  

2) да он 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; 

  

3) (брисана) 

  

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

  

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

  

Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању 

својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

Наручиоц није ни у једном делу КД предвидео важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
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„Законом о ветеринарству („Сл. Гласник РС“ бр. 91/05, 30/10 и 93/12) је 

прописано да се производња и промет хране производа животињског порекла може 

обављати само у објектима који у погледу изградње и опреме, ветеринарско 

санитарних и других услова, испуњавају законом прописане услове и који су уписани у 

регистар објеката и додељен им је ветеринарски или извозни контролни број. 

  

Доказ: Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управа 

за ветерину, којим се додељује ветеринарски или извозни контролни број. 

 

Молим наручиоца да измени КД у складу са ЗЈН. 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, 

бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје додатне информације или појашњења: 

 

Наведено Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

Управа за ветерину не спада у обавезне услове, у смислу Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

 

Додатне информације или појашњења објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs, у року од 3 дана од дана 

пријема захтева. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/

