ЗАХТЕВ
ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА)
„С обзиром да је за поступак превоза животиња у складу са Законом о ветеринарству
прописана обавеза издавања одговарајуће документације од стране надлежне
ветеринарске установе која спроводи мере у оквиру Програма мера, на основу доказа
о извршеним превентивним мерама и дијагностичким испитивањима на заразне
болести, те да је прописана обавеза евидентирања возила која испуњавају услове за
транспорт животиња, молим да ми се као лицу заинтересованом за овај поступак
одговори на следеће:
1. Зашто у конкурсној документацији као опис посла није наведено следеће:
Ветеринарски преглед од стране ветеринарске станице, ветерринарске
амбуланте, јавне ветеринарске станице, јавне ветеринарске амбуланте,
односно ветеринарске службе која је спровела Програм мера, на основу
доказа о извршеним превентивним мерама и дијагностичким
испитивањима и издавање уверења о здравственом стању животиња и
одговарајуће документације у складу са одредбама члана 93. Закона о
ветеринарству, која је неопходна за превоз животиња.
2. Зашто као услов за учешће у јавној набавци није прописана обавеза заједничког
учешћа у набавци са ветеринарском станицом, ветерринарском амбулантом,
јавном ветеринарском станицом, јавном ветерринарском амбулантом, односно
ветеринарском службом која је спровела Програм мера, на основу доказа о
извршеним превентивним мерама и дијагностичким испитивањима.
3. Зашто као услов није наведено да понуђач мора имати најмање једно возило за
транспорт животиња која испуњавају техничке и хигијенске услове и која су
евидентирана у Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде, у
складу са одредбама члана 96. Закона о ветеринарству?
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 93. став 2. Закона о ветеринарству прописује се да животињу у промету
мора да прати уверење о здравственом стању животиње, које је издато од стране
ветеринарске станице, ветерринарске амбуланте, јавне ветеринарске станице,
јавне ветеринарске амбуланте, односно ветеринарске службе која је спровела
Програм мера, на основу доказа о извршеним превентивним мерама и
дијагностичким испитивањима.
Чланом 93. став 3. Закона о ветеринарству прописује да животиње у промету
мора да прати одговарајући идентификациони документ, а животиње које
напуштају епизоотолошку јединицу мора да прати потврда о здравственом стању
пошиљке у промету.
Пошиљком се према Закону о ветеринарству сматрају животиње, храна и
производи животињског порекла, храна за животиње и споредни производи
животињскох порекла обухваћени истим прописаним документом који се налази

на истом превозном средству, потичу из истог места порекла и намењене су истом
месту крајњег одредишта.
Чланом 96. Закона о ветеринарству прописано је да се превоз животиња врши
возилима која испуњавају техничке и хигијенске услове и која су евидентирана у
Министарству, а возила којима се врши превоз животиња у оквиру исте
епизоотолошке јединице се не евидентирају.
Чланом 51. Правилника о условима које морају да испуњавају прихватилишта и
пансиони за животиње („Службени гласник РС“ број 19/2012), прописани су услови за
возила којима се превизе напуштене или изгубљене животинње.
Тим чланом Правилника је прописано да су животиње у возилу међусобно
физички одвојене, а оболеле или повређене животиње се посебно одвајају уз
обезбеђивање одговарајуће неге.
Истим чланом је прописано да простор за животиње унутар возила мора да
буде довољно простран, тако да животиња може нормално да стији и лежи, са
одговарајућом вентилацијом и заштитом од екстремних температура, без оштрих
ивиза и избочина, како би се избегле повреде животиња и мора да буде израђен
тако да се лако чисти, пере и дезинфикује.
На основу напред наведеног захтевам од Вас да предложите надлежном органу
за спровођење јавних набавки (председнику општине Косјерић) да донесе одлуку о
обустави поступка јавне набавке те да се поново распише јавна набавка, стим да се у
новој јавној набаци уреди конкурсна документација како би иста била у складу са
законом.“

ОДГОВОР
Наручилац сматра да је Конкурсна документација припремљена у складу са одредбама:
1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015),
2. Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/2009),
3. Правилником о условима које морају да испуњавају прихватилишта и
пансиони за животиње („Службени гласник РС“, број 19/2012) и
4. Одредбама члана 19, 20. и 21. Уредбе о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности („Службени гласник РС“, број 13/2018,
66/2018 и 51/2019),
и да нема основа да се иста измени или да се поступак јавне набавке обустави.
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