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П И Т А Њ Е   И   О Д Г О В О Р 

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ -  ЈН К 10/19 

 

 

Комисија јавне набавке, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) на постављено питање дана 

12.04.2019. године, благовремено даје следећи одговор: 

 

ПИТАЊA: 

 

1. Да ли је у оквиру референце за партију 4 предметне набавке могуће прилагати Уговоре и 

оверене референце од приватих лица која у свом поседу имају објекте за прераду и сакупљање 

споредних производа животињског порекла? 

 

2. Да ли предузећа као што су: кланице, пољопривредни комбинати, месаре и пољопривредна 

газдинства могу да буду потписници референца? 

 

  

 ОДГОВОРИ: 

  

Одговор на питање бр. 1. 

Наручилац је конкурсном документацијом за ову јавну набавку у делу  техничка спецификација 

за партију бр. 4 дефинисао предмет јавне набавке за ову партију, услуга дезинфекције лешева 

говеда у јами гробници. Дезинфекција јаме гробнице и лешева животиња се врши као једна од 

мера у поступку нешкодљивог уклањања лешева животиња. 

Понуђачи треба да испуне захтевани додатни услов (референцу) достављањем тражених доказа: 

Референтна листа, потврда о референцама овереним од стране наручиоца, фотокопије уговора о 

извршеним услугама дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 

Наручиоцу су прихватљиви сви захтевани докази који су потписани односно издати од стране 

свих субјеката (без обзира на правни облик организовања) уколико исти испуњава услове и 

одобрени су према Правилнику о регистрацији, односно одобравању објеката за сакупљање, 

прераду и уништавање споредних производа животињског порекла (Сл. Гласник РС бр. 12/19) 

те на основу тога поседују важеће Решење Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде за обављање ове делатности. 

Наручилац ће прихватити све достављене доказе у вези захтеваног додатног услова уколико је 

исти издат у складу са претходно наведеним критеријумом, од стране лица која се баве 

сакупљањем, прерадом и уништавањем оних споредних производа животињског порекла који 

су у логичкој вези са предметом јавне набавке  и описани у предмету јавне набавке 

(лешеви животиња) а не других споредних производа животињског порекла као што су перје, 

украсно перје, вуна, пчелињи производи, млечни производи и слично. 



  

 

Одговор на питање бр. 2. 

Наручиоцу су прихватљиви сви захтевани докази који су потписани односно издати од стране 

свих субјеката (без обзира на правни облик организовања) уколико исти испуњава услове 

прописане Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за сакупљање, прераду и 

уништавање споредних производа животињског порекла (Сл. Гласник РС бр. 12/19 ) те на 

основу тога поседују важеће  Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

за обављање ове делатности. 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних 

набавки.  

Додаје се додатни доказ о испуњености захтеваног додатног услова под редним бројем 1 на 

страни 14: 

1.4) За сточна гробља и објекте за сакупљање, прераду и унииштавање СПЖП: Решење 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за употребу објекта односно 

обављање делатности сакупљање, прераде и уништавање споредних производа животиљског 

порекла. 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 


