
Питање: 
1. На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) молимо за појашњење: 
У вашој конкурсној документацији, у односу на важећи Закон о јавним 
набавкама, мешате доказивање обавезних услова из длана 75 став 1 тачке 1. и 
тачке 4. 
На страни 38/68 под тачком 4 - услов да понуђач има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом а која је услов за обављање 
делатности па као доказ наводите упис у регистар надлежног органа за 
регистрацију АПР што треба да је доказ из члана 75 став 1 тачке 1 ЗЈН-а. 
Објекти за производњу и промет хране одобравају се или региструју у складу са 
посебним прописима уписују се у Централни регистар надлежног Министарства 
на основу пријаве субјекта у пословању са храном (члан 15 Закона о 
безбедности хране Сл. гласник РС 41/09 ). 
Посебан пропис у смислу члана 5 овог Закона је Закон о ветеринарству (Сл. 
гласник РС 91/05, 30/10 и 93/12). 
Указујемо да је чланом 15 став 6 Закона о безбедности хране прописано да 
објекат за производњу и промет хране одобрен или регистрован у складу са 
посебним прописом (Законом о ветеринарству) сматра објектом уписаном у 
Централни регистар. 
Молимо за појашњење у вези истог. 

 
Одговор: 
1. Постоје делатности којима предузетник/правно лице не може да се бави, одн. не 

може бити регистрован у складу са законом, ако нема (не приложи) сагласност 
или дозволу надлежног органа (Решење надлежног министарства за обављање 
те делатности).  

 
Другим речима, исто је написано и у појашњењу које је дао наручилац на страни 
38/68, под тачком 4 конкурсне документације, шта се има сматрати дозволом за 
обављање делатности, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и 
гласи: 
 
„Појашњење:  Дозволе за рад регулисане су посебним законима за поједине 
делатности. Понуђач који је уписан у одговарајући регистар надлежних органа за 
регистрацију (АПР или други регистар у складу са законом) уколико уписује 
делатност која се може обављати само на основу претходног одобрења/дозволе 
или сагласности надлежног органа, дужан је да то одобрење/дозволу или 
сагласност достави том органу приликом регистрације (нпр. производња и промет 
нарочито опасних хемикалија, послови банака, осигуравајућих друштава и сл.). 
Упис у регистар је могућ тек по добијању дозволе или сагласности надлежног 
органа, а то одобрење/дозвола или сагласност доставља се и наручиоцу у 
поступку набавке као доказ о испуњености услова за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је то предвиђено посебним прописом“. 
 

Питање: 
2. У вашој конкурсној документацији партије 4, 5 и 6 употребљава појам 

''сезонско''. Да би било мање нејасноћа на који период се односи испорука 
добара у току године као и ближе одређивање у ком периоду су наведена добра 
''сезонска''. 

 
Одговор: 
2. Појам ''сезонско'' у конкурсној документацији наручиоца употребљава се само у 

партији 5 - Воће сезонско. Под појмом ''сезонско'' се подразумева достизање 



технолошког зрења одређене биљне врсте- воћа, сходно климатским условима 
и времену зрења за територију Републике Србије као и могућности чувања у 
свежем стању. У предметној набавци, добављач са наручиоцем закључује 
уговор на период од годину дана и испоруке су у току читавог временског 
трајања уговора по захтеву наручиоца, при чему ће наручилац водити рачуна о 
периоду односно времену сазревања и чувања воћа у свежем стању. 

 
Питање: 
3. Важећи закон о раду предвиђа и друге облике ангажовања за ветеринара, као 

што је Уговор о делу или пословној сарадњи. Да ли је могуће и такав облик 
доказивања за наведено занимање? 

 
Одговор: 
3. У својој конкурсној документацији наручилац је код доказивања додатног услова 

везаног за укупан број запослених већ навео да се ради о запосленима односно 
ангажованим у складу са Законом о раду од којих је један ветеринар. Значи 
додатни услов је да понуђач има ветеринара ангажованог у складу са Законом о 
раду, а као доказ доставља копију Уговора о ангажовању и копију обрасца 
пријаве на обавезно осигурање.  


