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ПИТАЊЕ 1. На страни 4/34 у тачки 1. навели сте „Понуда, сва документа уз понуду и сва 
коресподенција између понуђача и наручиоца мора да буде писана на српском језику.“, 
Молимо наручиоца за појашњење, уколико одређени делови доказа који се достављају и 
подносе уз понуду не буду на српском језику да ли је неопходно да буду преведена од стране 
судског тумача или је могуће доставити само документ са преводом без овере судског тумача?  

ОДГОВОР: Уколико одређени делови доказа који се достављају и подносе уз понуду нису на 
српском језику потребно је да буду преведени од стране судског тумача. 

ПИТАЊЕ 2. На страни 9/34 конкурсне документације као један од критеријума одређен је рок 
испоруке добара. Како је чланом 85. став 2. тачка 3) Закона о јавним набавкама прописано да 
је наручилац дужан да рок испоруке … одреди у оквиру минимално прихватљивог рока који не 
угрожава квалитет као и максимално прихватљивог рока. Молимо наручиоца да конкурсну 
документацију прилагоди наведеном члану закона и у образцу понуде и конкурсној 
докуметацији , дефинише минимално и максимално прихватљив рок и у делу критерујума за 
бодовање.  

ОДГОВОР: Минимални прихватљиви рок за испоруку предметних добара је 24 часа, а 
максималан прихватљиви рок је 72 часа. Извршене су измене у конкурсној документацији. 

ПИТАЊЕ 3. Страна 18/34, наручилац као доказ додaтних услова у погледу техничког 
капацитета понуђача прописује „3. да поседује возило са адекватним сертификатом за 
транспорт хране.“ Овако постављен услов није примерен предмету уговора и у супротности је 
са начелом обезбеђивања конкуренције члан 10. ЗЈН.  
 
„члан 77. став 2. тачка 2) један или више доказа примерених предмету уговора, количини и 
намени…“  

„Члану 10. Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 
конкуренцију.  

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког 
поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и 
критеријума“.  

Остало је нејасно зашто се конкусном документацијом захтева да доставна возила имају 
адекватни сертификат за транспорт хране. Храна за кућне љубимце не захтева никакав 
температурни режим и транспорт се обавља класичним доставним возилима, у прилог тој 
тврдњи је и додатни услов који сте прописали конкусном документацијом под тачком 4. да је 
рок трајања предметних добара минимум 90 дана на собној температури. Такође Правилник о 
квалитету и другим захтевима за храну за животиње чланом 99. дефинише начин на који се 
врши транспорт хране за животиње „Производи се транспортују у затвореним возилима 
железничког, друмског, поморског и речног саобраћаја, а на краћим растојањима дозвољена 
је употреба и отворених возила...“. Како Правилником о квалитету и другим захтевима за 
храну за животиње није прописано да возила који се превози храна имају адекватни 
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сертификат за транспорт хране, молимо Вас да овај услов изузмете из конкурсне 
документације из разлога што представља ограничавајучи фактор конкуренције, који је у 
супротности са начелом једнакости понуђача прописан, чланом 12. ЗЈН, јер се 
прописивањем оваквог услова очигледно фаворизује фирма која користи овакве аутомобиле за 
превоз.  

Како чланом 76. став 6. „Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти 
услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке.“ 
Овако остављени услови у супротности су са наведеним чланом. Молимо наручиоца да 
технички капацитет постави тако да обезбеди конкуренцију и буде примерен предмету 
уговора и намени.  
 
ОДГОВОР: С обзиром да смо се руководили Правилником о општим и посебним условима 
хигијене хране за животиње („Службени гласник РС“ број 78/10) чланoм 22. став 1. тачка 5) и 
чланом 23. и с обзиром да се набаљају добра која могу да стоје на собној температури, што 
износи приближно 22  ۫ ˚C, потребно је да понуђач поседује возило са адекватном потврдом 
којом обезбеђује да ће вршити транспорт на температури не већој од 22  ۫ ˚C. Извршене су 
измене у конкурсној документацији.    
 
ПИТАЊЕ 4. Страна 18/34 под додатним условима у тачки 5. прописано је „да је понуђач 
сертификован стандардом ISO 22000“. Како су све земље Европске уније увеле HACCP у своје 
законодавство у свим подручјима рада са храном и забраниле увоз прехрамбених производа из 
других земаља које нису произведене по начелима HACCP система, замоли бисмо Вас да 
омогућите испуњавање овог услова достављањем HACCP-а или ISO 22000 стандарда. На овај 
начин обезбедили бисте већу конкурсентност на јавној набавци, а самим тим постигли већу 
економичност и ефикасност јавне набаве (члан 9.ЗЈН)  

Како је HACCP стандард једини који је обавезан по закону захтев за достављање искључиво ISO 
22000 сходно члану 10, 12. Закона о јавним набавкама представља дискриминишући фактор:  

„Члан 10. Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу 
конкуренцију.  

Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 
понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребом преговарачког 
поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова, техничких спецификација и 
критеријума“,  

Начело једнакости понуђача прописује, чланом 12. „Наручилац је дужан да у свим фазама 
поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.“  

Овако остављени услови у супротности су са чланом 76. Став 6. ЗЈН.  

 
ОДГОВОР: Прихваћен је предлог понуђача и извршене су измене у конкурсној документацији. 
Додатни услов у тачки 5. сада гласи да је понуђач сертификован стандардом ISO 22000 или 

HACCP систеемом. 
 
ПИТАЊЕ 5. Ко ће вршити контолу испоруке добара, тачније да ли је понуђач у обавези да 
испоручи добра произвођача коју је написао да у понуди нуди?  
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ОДГОВОР: Потребно је да добра задовољавају својства техничке спецификације која је дата у 
конкурсној документацији.  

ПИТАЊЕ 6. У члану 3. Модела уговора наводите да ће се испорука вршити сукцесивно, с 
обзиром на то да се ради о 250.000 килограма хране, молимо наручиоца да ближе дефинише, 
шта то значи сукцесивна испорука тј. да ли се под овим изразом подразумева једном недељно, 
једном месечно, два пута месечно, једном у два месеца...као и то која количина робе је у 
питању по једној испоруци?  

ОДГОВОР: Под сукцесивном испоруком подразумева се испорука добара два до три пута у току 
недеље, а количине које се испоручију на недељном новоу су између 10.000кг и 20.000кг, у 
зависности од броја паса који се храни, што је променљив број. Тренутне недељне потребе 
наручиоца су 15.000кг.  

ПИТАЊЕ 7. У члану 4. Модела уговора, наводи се да је потребно изразити рок испоруке у 
часовима. Молимо наручиоца да нам појасни шта је то може бити толико хитно да се рок 
испоруке наводи у часовима, а не у данима, када се у Образацу бр. IV-2 У од понуђача захтева 
да потпишу изјаву под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу којом 
потврђују да понуђена добра (јавна набавка бр. 14/13) имају рок трајања од минимум 90 дана 
на собној температури. Ако понуђена добра имају толики рок трајања сматрамо да не може 
доћи до ситуације да је храну потребно испоручити за сат времена или два, па самим тим 
остављање могућности да се рок испоруке изрази у часовима, стиче утисак да се фаворизују 
понуђачи који имају седиште ближе наручиоцу што је у супротности са Начелом једнакости 
понуђача, члан 12. ЗЈН који прописује „Наручилац не може да одређује услове који би 
значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу 
понуђачима, нити дискриминацију која би произлазила из класификације делатности коју 
обавља понуђач.“  
 
ОДГОВОР: Рок испоруке је изражен у часовима из разлога што су смештајни капацитети за 
храну по локацијама недовољно велики за количину хране која нам је неопходна, те не 
можемо да лагерујемо велике количине хране. С обзиром да су пси смештени у колективне 
боксове и да се хране у тачно одређено време, наручилац не сме доћи у ситуацију да остане 
без хране, јер минимална одступања у времену храњења изазива агресију и тучу између паса, 
а последице тога могу бити драстичне.  

 


