
„ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 

-Јелица Тодоровић- 

ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

НА КОЈИ СЕ КОНКРЕТАН НАЧИН ОДРЕДБАМА ОПИСАНИМ У ОДГОВОРУ БРОЈ 2. 

РЕГУЛИШЕ ИЗДАВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ТРАНСПОРТ 

ЖИВОТИЊА? 

Образложење 

Како је дана 12.3.2020. године објављен одговор на моје питање у коме се наводи члан 

46. Закона о ветеринарству који се нигде не помиње у мојим питањима молим Вас још 

једном да узмете у обзир чиненицу да је за масован превоз животиња са територије једне 

општине на другу, потребна документација коју прописује Закон о ветеринарству у 

одредбама члана 93, о чему сам детаљно образложење дао у првом захтеву за појашњење. 

Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта И пансиони за 

животиње на који се позивате односи се на техничке услове  које мора да испуни превозник 

животиња док је одредбама члана 93. Закона о ветеринарству прописан начин промета 

животиња. 

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ВЕТЕРИНАРСТВУ 

("Сл. гласник РС", бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 - др. закон) 

Промет животиња 

Члан 93.  

Животиња може да се стави у промет ако је обележена и регистрована и ако потиче из 

објеката или газдинстава регистрованих у Централној бази. 

Животињу у промету мора да прати уверење о здравственом стању животиње издато 

од стране ветеринарске станице, ветеринарске 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. 

Животиње у промету мора да прати одговарајући идентификациони документ, а 

животиње које напуштају епизоотиолошку јединицу мора да прати потврда о здравственом 

стању пошиљке у промету. 

Уверење из става 2. овог члана неће се издати ако је утврђено да у месту порекла 

животиње постоји заразна болест која се може пренети том врстом животиње, а потврда из 

става 3. овог члана ако није извршен ветеринарско-санитарни преглед на месту утовара. 

Субјекти из става 2. овог члана дужни су да воде евиденцију о издатим уверењима о 

здравственом стању животиња и потврдама о здравственом стању пошиљке у промету. 

Уверење о здравственом стању животиње важи десет дана, а за пчелиње заједнице три 

месеца од дана издавања односно од дана продужења његовог важења. 

Важење уверења о здравственом стању животиње може да се продужи најдуже једну 

годину од дана издавања уверења. Важење уверења продужава се на полеђини уверења. 

За издавање и продужење уверења о здравственом стању животиње и потврде о 

здравственом стању пошиљке у промету плаћа се накнада из члана 140. став 1. тач. 1) и 2) 

овог закона. 

Сваки нови власник је обавезан да одмах за купљену животињу изврши пренос 

уверења о здравственом стању животиње на своје име, без наплате накнаде. 

 



О издатим и продуженим уверењима и о преносу уверења о здравственом стању 

животиње води се посебна евиденција. 

Министар ближе прописује услове за стављање животиња у промет, начин прегледа 

пошиљке животиња пре утовара, образац уверења о здравственом стању животиње, образац 

потврде о здравственом стању пошиљке животиње у промету, садржину и начин вођења 

евиденције о издатим уверењима и потврдама. 

Такође истим законом је прописано да промет животиња, производа животињског 

порекла, хране животињског порекла, хране за животиње, ветеринарских лекова и 

медицинских средстава за употребу у ветерини, споредних производа животињског порекла 

и прерађених споредних производа животињског порекла обухвата увоз, транзит, извоз, 

складиштење, продају, излагање ради продаје, премештање, размену, уступање или било 

какав њихов пренос на трећа лица. 

Како правно лице које врши хватање животиња на територији општине Косјерић не 

поседује на истој општини и азил оно врши премемештање животиња на територију друге 

општине, самим тим врши и промет животиња, те се мора на ову јавну набавку примењивати 

и Закон о ветеринарству. 

Како Ви по струци нисте ни правник ни ветеринар, замолио бих Вас да консултујете 

представнике ове две области те да се након тога да у потпуности целовит и на закону 

заснован одговор на моја питања. 

Још једном Вас упозоравам да доводите оваквим поступцима у опасност здравље 

шире популације становника општине Косјерић, те захтевам од Вас да без одлагања 

предложите обуставу ове јавне набавке. 

Такође сматрам да није одговорно то што ни у првом ни у другом одговорну заправо 

нисам добио одговор на питање које је прецизно постављено, већ избегавате да дате прави 

одговор на ова питања јер би било јасно из њих да сам у праву и да је овај јавна набавка у 

супротности са законом.“ 

ОДГОВОР 

Сагласно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС “, 

број 124/12, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 

може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 

Заинтересовано лице, у смислу одредаба члана 3. став 1. тачка 5) Закона о јавним 

набавкама, је свако лице које има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци 

или оквирни споразум. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 1.2.8 

 


