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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Управа за ветерину 

Број: 404-02-464/2019-05/4 

  Датум: 27.11.2019. године 

Омладинских бригада 1 

                        Нови Београд 

 

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 

 припремањем понуде 

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 3 на захтев за додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку, број јавне набавке ЈН O-

27/2019: 

Питање 1 

С обзиром да је у 2019. години увежено 1000000 доза туберкулина за говеда и 30 

000 укупно за свиње и овце. Занима нас колико је за 2020. годину предвиђена 

туберкулизација за говеда а колико за свиње? 

 

Одговор 1 

 

Наручилац је у предметној конкурсној документацији а у складу са чланом 63. став 

2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), навео: 

”3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ   

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - за 

јавну набавку добара -  туберкулин за примену на животињама-лек за дијагностичко 

испитивање на туберкулозу“. 

Питања могу да се шаљу на e-mail адресу: marija.grbic@minpolj.gov.rs. На ову е-

адресу се могу доставити и други дописи заинтересованог лица, односно понуђача (нпр. 
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Захтев за заштиту права и друго) и то у радно време Наручиоца, радним данима од 

понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова Питања могу да се шаљу и путем поште на 

адресу наручиоца: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за 

ветерину, Одсек за правне, опште и финансијско – материјалне послове, Београд, 

Омладинских бригада 1 – Писарница,  са назнаком предмета и броја јавне набавке“. 

 

Питање које је постављено од стране заинтересованог лица се не односи на 

тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем саме понуде за 

предметну јавну набавку. 

 

Наручилац је дефинисао предмет јавне набавке односно добро које треба да 

компензује недостатак лека за који је издата дозвола за лек од стране Агенције за лекове и 

медицинска средства Србије, а за који је једини носилац дозволе за лек обавестио 

надлежно министарство о немогућношћу вршења континуираног снабдевања тржишта 

Републике Србије, као и количину од 1.500.000 доза. 

 

Питање 2 

Да ли  ће се за предвиђену набавку тражити OCABR, анализа сваке серије од 

АЛИМС-а или је само довољно да је предметна набавка регистрована у некој од земаља 

EU? 

 

Одговор 2 

 

Посебна контрола лекова  је ближе прописана у члану 30. Правилника о начину 

контроле квалитета лекова и медицинских средстава (Сл. гл. бр. 64/11, 63/13, 99/18.) 

 


