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ПИТАЊЕ: 
Овим путем Вам, у свему у сагласности са одредбама садржаним у конкурсној документацији 
за Јавну набавку мале вредности бр. 4/14, партија  адвокатске услуге, као заинтересовано лице 
подносим: 
 
Захтев за додатним информацијама односно појашњењима конкурсне документације горе 
наведене јавне набавке адвокатских услуга 
 
и то у погледу додатног услова који се састоји у томе да понуђач који учествује у поступку јавне 
набавке, мора да има искуство у заступању правних лица која се баве делатношћу Наручиоца 
(страна 18/33 конкурсне документације). 
 
Имајући у виду делатност Наручиоца, као и одредбе Закона о комуналним делатностима и 
комуналне делатности које су дефинисане наведеним Законом у које спада и делатност 
Наручиоца, поставља се као основано питање да ли наведени услов испуњава понуђач који 
има искуство у заступању правних лица која обављају комуналне делатности сагласно 
наведеном закону?  
 
ОДГОВОР: 
Ветринарска установа „ Ветерина Београд „ као Наручилац у предметној јавној набавци 
основана је у складу са Законом о јавним службама . Установа је као правно лице 
регистрована у Привредном суду у Београду ,Решењем бр.1 Fi 80/10. Претежна 
делатност Ветеринарске установе су ветеринарске активности , шифра 75.000 а које 
обухватају : здравствену заштиту животиња , послове дезинфекције и дератизације у 
објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању 
појављивања , ширења и сузбијања заразних болести животиња.Ветеринарске 
делатности у закону о ветеринарству обухватају: праћење , заштиту и унапређење 
здравља животиња,заштиту животиња од заразних и других болести, обележавање и 
регистрацију животиња ради контроле кретања и обезбеђивање следљивости у 
производњи и промету животиња , производа животињског порекла и хране 
животињског порекла, заштита животиња од мучења и патње као и старање о 
добробити животиња и др. Ветеринарском делатношћу  по Закону о ветеринарству 
могу да се баве сва правна лица и предузетници регистровани у регистру привредних 
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субјеката и који су уписани у регистар правних лица и предузетника за обављање 
ветеринарске делатности (ветеринарске амбуланте, ветеринарске станице, 
ветеринарске клинике и др.), као и други облици организација у ветеринарској 
делатности (ветеринарско – специјалистички заводи,Ветеринарски институти, 
Високошколске установе и високошколске јединице које се баве образовањем 
ветеринара и др). Ветерина Београд се бави и решавањем проблема напуштених 
животиња у складу са Законом о добробитит животиња.  
На основу напред изнетог понуђачи који  имају искуство у заступању правних лица која 
се баве комуналном делатношћу( као на пример снабдевања водом за пиће, 
одржавањем улица и путева, управљање јавним паркиралиштима, одржавање јавних 
зелених површина и др. ) , а немају искуство из области ветеринарске делатности не 
испуњавају додатни услов Наручиоца.   
 
 
 
                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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