
                  
       Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
  ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
         -УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ- 
         Број: 404-03-323/2013-05 
         Датум: 10.12.2013. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну 
набавку мале вредности-набавка новогодишњих поколна за децу запослених у Управи за 
ветерину Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ЈН бр.4 
  
У вези поступка јавне набавке мале вредности број 404-03-323/2013-05 за доделу уговора 
о набавци новогодишњих пакетића – поклон честитки,  позив објављен на Порталу Управе 
за јавне набавке -  portal.ujn.gov.rs, као и на интернет адреси Наручиоца  
www.vet.minpolj.gov.rs  дана 05.12.2013. године, Наручилац је, дана 10.12.2013. године 
електронском поштом примио допис потенцијалног понуђача са постављеним питањем 
следећег садржаја:  
„С обзиром да у конкурсној документацији постављате захтев за обавезна 4 
малопродајна објекта у Централној Србији, да ли у обзир улазе и објекти у Нишу и 
Лесковцу?“ 
У вези са тим, поступајући по одредби из члана 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС бр. 124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, 
Комисија даје следеће одговоре:   
Како је наведено у поглављу IV  конкурсне документације, Понуђач који учествује у 
поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатни услов за учешће у поступку 
јавне набавке,  дефинисан чл. 76. Закона, и то:  

 
1) Минималан број продајних објеката које понуђач мора поседовати је 8 и 

то: најмање 2 (два) у Београду,   најмање 2  (два) у Војводини, најмање 4 
(четири) у различитим градовима (местима) у централној Србији односно 
на територији РС која не обухвата АП Војводину и град Београд. 
 

Како су у питању различити градови у централној Србији, односно на територији РС 
која не обухвата АП Војводину и град Београд, то у обзир долазе и малопродајни 
објекти које имате у Нишу и Лековцу. 

  
                                                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
  
Одговор је објављен на Порталу Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs као и на интернет 
адреси Наручиоца www.vet.minpolj.gov.rs  и сва заинтересована лица га могу преузети 
електронским путем. 
 


