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Нови Сад; 07.03.2017. 

Број: 23/1/17-05/5 

 

На основу питања везаног за ЈН 2/17-ОП  НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ  

обликовану  по партијама:  

Партија   1: Свеже месо (свињско, јунеће) 

Партија   2: Пилеће месо 

Партија   3: Месне прерађевине 

Партија   4: Свежа и смрзнута риба 

Партија   5: Млечни производи 

Партија   6: Јаја 

Партија   7: Хлебни производи, свежа пецива и колачи 

Партија   8: Свеже поврће и воће 

Партија   9: Смрзнуто поврће и воће 

Партија 10: Конзервисано воће и поврће 

Партија 11 : Разни прехрамбени производи 

дајемо одговор  на исто. 

 

ПИТАЊЕ:  

 

На страни 19/74 конкурсне документације под тачком г) стоји: 

„Понуђач је у обавези да приложи потврду Министарства пољопривреде и животне средине да је 

уписан у Централни регистар објеката или одговарајући доказ Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине да је поднео пријаву за упис у Централни регистар објеката, а све у складу 

са  чл.15 Закона о безбедности хране („Сл. Гласник РС“ бр.41/09)“. 

Објекат за производњу и промет хране који поседујемо испуњава прописане ветеринарско санитарне 

услове и одобрен је од стране МИНИСТАРСТВА  ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ – УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ за производњу свежег меса папкара (говеда, свиња и оваца), 

живине и копитара (упаковани и неупаковани делови), полупроизвода и производа од меса папкара, 

живине и копитара и топљене масти животињског порекла и чварака и уписан је у регистар 

одобрених објеката. 

Наше питање гласи: „Да ли смо, као заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке ЈН 

2/17-ОП за партију 3 – месне прерађевине,  дужни да приложимо потврду да смо уписани у 

Централни регистар објеката или је довољно приложити Решење Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине (захтев под тачком а) на страни 18/74  конкурсне документације,  обзиром 

да је објекат којим располажемо одобрен у складу са посебним прописом (члан 15. Закона о 

безбедности хране) , како би испунили захтеве из конкурсне документације. 

 

ОДГОВОР: 

 

Обзиром да у конкурсној документацији стоји: 

 „г) Понуђач је у обавези да приложи потврду Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине да је уписан у Централни регистар објеката или одговарајући доказ  Министарства  
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пољопривреде и заштите животне средине да је поднео пријаву за упис у Централни регистар 

објеката, а све у складу са чл.15. Закона о безбедности хране ("Сл.гласник РС" бр.41/09). “ 

 

сходно истом :  

„Објекти за производњу и промет хране и хране за животиње одобравају се или региструју, у складу 

са посебним прописима. Објекат за производњу и промет хране и хране за животиње, одобрен 

или регистрован, у складу са посебним прописом, сматра се објектом уписаним у  Централни 

регистар и подаци о томе воде се у Централном регистру „, стога ће и комисија за јавну набавку  

поступити у складу са одредбама Закона о безбедности хране и чланом 3. Правилника о 

садржини и начину вођења централног регистра објеката, те је довољно приложити Решење 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине (захтев под тачком а). 

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно 

Закону о јавним набавкама, члан 63. (Сл.Гласник РС 124/12,68/15), исте објављује на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

 

 

                                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


