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

124/2012 и 14/2015), Комисија за јавну набавку број 258/2015-Намирнице за припремање хране, по 

партијама, именована Решењем директора број 258/3-2015, даје одговор на постављено питање 

потенцијалног понуђача: 

Питање број 1: 

              Везано за Ваше додатне услове по питању кадровског капацитета где тражите да понуђач 

између осталог има у радном односу дипломираног инжењера или ветеринара, сматрамо да сте 

тиме ограничили конкуренцију што није у складу са чланом 76. став 6. "Закона о јавним 

набавкама", те сматрамо да сте у том делу дужни да измените конкурсну документацију јер 

понуђачи попут нас чија је делатност трговина нису у обавези И немају потребе за ангажовањем 

инжењера пољопривреде И прехрамбене технологије или ветеринара. Ми као трговина имамо 

склопљен уговор са Установом која обавља контролу квалитета И врши анализе на достављеним 

узорцима 

намирница, као И Решење "Министарства пољопривреде, шумарства водопривреде"-Управа за 

ветерину по којем нам је додељен ветеринарски контролни број, те инспектори "Министарства 

пољопривреде, шумарства И водопривреде"-Управа за ветерину врше контролу у нашим 

објектима" Сматрамо да је у складу са "Законом о јавним набавкама" да измените документацију у 

том делу те дозволите алтернативе понуђачима да уместо запослених инжењера и ветеринара 

приложе уговор са овлашћеном установом за контролу квалитета И решење "Министарства 

пољопривреде, шумарства И водопривреде"-Управа за ветерину, јер Ваши садашњи захтеви 

одговарају само понуђачима који су произвођачи предметних намирница а не понуђачима који се 

баве искључиво трговином! 
 

Одговор на питање број 1: 

 

              Након разматрања горе наведеног захтева потенцијалног понуђача, Комисија за предметну 

јавну набавку, обавештава потенцијалне понуђаче, да ће понуда бити прихватљива, и уколико 

понуђачи приликом подношења понуде поднесу Решење које издаје Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде-Управа за ветерину, из кога се може видети да објекат испуњава 

прописане ветеринарско-санитарне услове, као и Уговор о контроли квалитета намирница, који 

мора бити закључен са акредитованом лабораторијом за испитивање квалитета и безбедности 

хране, чиме ће се сматрати да је испуњен додатни услов у погледу кадровског капацитета, који је 

захтеван конкурсном документацијом број 258/5-2015 на страни број 17, тачка 3, подтачка 1, 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке. 

 

                                                                                                        Комисија за предметну јавну набавку 

 

Доставити: 

1. Потенцијалном понуђачу 

2. Објавити на Порталу јавних набавки 

3. Објавити на интернет страници установе 

4. Деловоднику 


