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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за ветерину 
Број: 404-02-327/2016-05/3 

  09.09.2016. 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 и 14/15) достављамо вам Одговор 1 на захтев за додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга – штампање образаца 
за потребе ветеринарске инспекције, број јавне набавке ЈН O-16/2016: 

Питање 1: 

Молимо Вас да за ставке 42-45 из обрасца структуре цене дате конкретније 
техничке карактеристике. 

Одговор 1: 

Техничке карактеристике неведених образаца су у свему са Правилником о облику 
и садржини жига, односно потврде о безбедности дивљачи за исхрану људи, као и начину 
и поступку обележавања хране животињског порекла („Службени гласник РС“, број 44/04) 
који је објављен на интернет страници Управе за ветерину, у коме се између осталога 
наводи: 

Члан 9. 

Картица са ознаком "ЗАДРЖАНО" треба да буде петоделна, с тим да сваки  део  буде  

величине 3,5 цм x 7 цм. Свих пет делова морају да буду међусобно повезани 
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перфорацијом, тако да се при коришћењу могу лако одвајати. Картица је жуте боје, а 
натписи на њој одштампани уоквиреним словима црне боје, висине 0,8 цм. 

Појединачни део картице има две стране. На страни 1. у горњем реду је текст: 
"ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА", а у доњем реду је текст "ЗАДРЖАНО". На страни 2. 
у горњем реду је текст: " Бр." и редни број картице одштампан арапским бројевима, 
величине 0,5 цм, а у доњем реду је текст: "ЗАДРЖАНО".  

Члан 10. 

Папирне ознаке и картице са ознаком "ЗАДРЖАНО" могу да се користе само једанпут. 

Члан 17. 

Труп и глава слабо бобичавих закланих папкара и копитара који се оспособљавају 
замрзавањем, обележавају се етикетом на којој је исписано: 

ПРИВРЕМЕНО ЗАДРЖАНО: 

БОБИЧАВО 

За замрзавање 

Датум и час почетка оспособљавања: 

Датум и час завршетка оспособљавања: 

М.П. Ветеринарски инспектор/Овлашћено лице 

Етикета из става 1. овог члана је црвене боје величине 14 цм x 7 цм.“ 
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