
Појашњења – одговори на питања заинтересованог лица везана за Јавну 
набавку добара Д-02/17 
 
 
Питање: 
у Вашој конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку набавке 
добара број Д-02/17, на страни 49 од 78, под обавезним условима/докази о 
испуњености услова, под ставком ђ стоји да су наручиоци у обавези да доставе 
Потврду министарства пољопривреде и заштите животне средине да је понуђач 
уписан у Централни регистар субјеката и објеката (за све објекте у којима понуђач 
обавља пословну делатност, а коjима доказује испуњеност додатних услова) а све у 
складу са чл.15. Закона о безбедности хране (Сл.гласник РС бр. 41/2009) издата након 
објављивања позива за подношење понуда. 
 
У члану 15. Закона о безбедности хране стоји: "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 и подаци о томе се воде у 
Централном регистру, у складу са Законом којим се уређује безбедност хране." 
 
Објекат за пословање храном који поседујемо као заинтересовани понуђач испуњава 
ветеринарско санитарне односно опште и посебне услове за хигијену хране и одобрен 
је од стране Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водоприведе, 
Управа за ветерину. 
Такође објекат је истим тим решењем уписан у Регистар одобрених објеката. 
 
Наше питање гласи:  Да ли смо дужни да приликом подношења понуде доставимо 
потврду Министарства пољопривреде и заштите животне средине да смо, као 
заинтересовани понуђач уписани у Централни регистар објеката или је довољно 
приложити Решење Министарства пољопривреде, Управе за ветерину, обзиром да је 
објекат одобрен у складу са посебним прописом, а како би испунили захтеве из 
конкурсне документације? 
 
У прилогу прилажемо одговор Комисије за јавне набавке Специјалне болнице 
"Златибор" где је од другог заинтересованог понуђача постављено питање исте 
суштине и где је омогућено достављање само Решења Министарства а не и потврде о 
упису у Централни регистар. 
 
Одговор: 
Уколико понуђач подноси понуду за предметну набавку као произвођач, а 
поседује решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине (некада 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде) о испуњавању услова за 
обављање делатности, а у складу са одредбама Закона о ветеринарству (који 
прописује врсте објеката и поступак уписа у регистар објеката, односно 
Регистар одобрених објеката и начин за доделу ветеринарског контролног броја 
којим се доказује да  је објекат одобрен или регистрован у складу са 
посебним прописима) сматра се уписаним у Централни регистар. 
 
Уколико понуђач није произвођач, сагласно члану 15. Закона о безбедности 
хране („Сл. Гласник РС“ 41/09) понуђач је дужан да достави Потврду о упису у 
централни регистар који се води код Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине 


