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Број: 3229/2019
Датум: 27.12.2019. године
ЈНОП 11/2019-1.1.1
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12,
14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
за Јавну набавку добара – Храна и прехрамбени производи, редни број ЈНОП 11/2019-1.1.1,
на писани захтев заинтересованог лица, који је упућен путем електронске поште дана
25.12.2019. године у 12:05 часова, који је заведен код Наручиоца под деловодним бројем
3194/2019 дана 25.12.2019. године, следеће садржине:
„Поштовани,
Анализирајући конкурсну документацију наишли смо на одређене неправилности и
нејасноће, на које желимо да Вам укажемо:
1) Као додатни услов за партију број 2- Месо и месне прерађевине предвиђено је у тачки
4.-Кадровски капацитет: “ Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има
у радном односу минимум 20 запослених, од којих минимум два инжењера прехрамбене
технологије анималних производа и једног дипломираног ветеринара са лиценцом....”
Наиме, имајући у виду Закон о ветеринарству (“Сл. Гласник РС”, бр.91/2005, 30/2010,
93/2012 и 17/2019-др. Закон) који уређује област лиценцирања ветеринара у члану 8. овог
Закона, затим у члановима 16,17,18,19,20 и 20а из ког проистиче да не постоји обавеза за
запослене дипломиране ветеринаре да поседују лиценцу које издаје Ветеринарска комора,
а који су у складу са Законом о раду запослени код правног лица или предузетника уколико
се то правно лице или предузетник не бави следећим ветеринарским делатностима и
уколико нису организоване као:
1) Ветеринарска амбуланта
2) Ветеринарска станица
3) Ветеринарска клиника
4) Ветеринарска апотека
5) Центар за репродукцију животиња и вештачко осемењавање
6) Центар за складиштење и дистрибуцију семена за вештачко осемењавање
7) Лабораторија

У вези са претходно наведеним молимо Вас да измените конкурсну документацију у овом
делу и искључите критеријум поседовање лиценце за дипломираног ветеринара.
2) Потребно нам је додатно објашњење на страни 7. конкурсне документације где из
првог пасуса не можемо са сигурношћу да утврдимо да ли се ово све што је наведено
(достављање декларације, извештаји о испитивању) односи на период након
потписивања уговора и приликом испоруке добара или постоји нека обавеза приликом
достављања понуда?
Молимо Вас да нам у складу са чланом 20. Закона о Јавним набавкама потврдите пријем
маил-а.
С поштовањем,“
За наведена питања Наручилац је припремио следеће одговоре:
Одговор бр. 1
Прихвата се сугестија заинтересованог лица, те ће у складу са наведеним Наручилац
извршити измене Конкурсне документације, тако што ће из исте уклонити услов који се
односи на поседовање лиценце за дипломираног ветеринара.
Одговор бр. 2
Све што је наведено на страници 7. Конкурсне документације односи се искључиво на
квалитет производа који треба бити задовољен након закључења уговора и приликом сваке
испоруке. Приликом достављања понуда Понуђач треба да достави доказе како је то
наведено на страницама од 31. до 35. (конкретно за партију II – Месо и месне прерађевине),
а који се односе на обавезне и додатне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
С поштовањем,
КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 11/2019-1.1.1
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