
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
                Град Сомбор 
              Градска управа 
    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 Број:  404-19/2017-VIII 
 Дана: 06.03.2017. године 
       С о м б о р  
 
 
 На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), Наручилац Града Сомбор, доноси 
 
 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку број: 404-19/2017-VIII 

- Системска дератизација на територији града Сомбора- 
 
 
За предметну јавну набавку постављенa су питања и за иста дајемо одговоре. 

 
ПИТАЊЕ: 

1. У конкурсној документацији за поступак јавне набавке услуга системска 
дератизација на територији града Сомбора јн бр 404-19/2017-VIII, у оквиру 
додатних услова, од понуђача се тражи да располаже са минимумом 19 лаких 
комерцијалних возила за транспорт људства и опреме, 9 радних 
возила/аутомобила, 2 комби возила носивости 6 особа, 25 комада ГПС 
уређаја(ручних) 
Молимо Вас да нам одговорите због чега сте и на основу којих критеријума   
тражили да понуђач располаже са минимумом 19 лаких комерцијалних возила 
за транспорт људства и опреме, 9 радних возила/аутомобила, 2 комби возила 
носивости 6 особа, 25 комада ГПС уређаја(ручних). Постављајући такве захтеве 
у конкурсној документацији јасно је да тим условима фаворизујете одређене 
понуђаче, што представља кршење Закона о јавним набавкама. 

  
ОДГОВОР: 

1. Наручилац је конкурсном документацијом  дефинисао додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке на основу предвиђеног обима и динамике 
послова дефинисаних у тачкама: техничка спецификација и израда пројекта.  
Конкурсном документацијом је предвиђено вршење више различитих послова и 
активности на територији Града Сомбора (Град Сомбор са својих 15  села) од 
којих ће се највећи број вршити истовремено на више различитих локалитета. 
Наручилац сматра да је потребно све предвиђене активности извршити у 
оптималним роковима како би примењене мере сузбијања глодара постигле 
максималан ефекат. 



Једно исто возило или лице није у могућности да учествује у извршењу 
различитих активности и послова на различитим  локалитетима истовремено. 
Наручилац је дефинисао захтеване капацитете на основу искуства у реализацији 
уговора о сузбијању глодара из претходних година и потребе да понуђач 
располаже довољним капацитетом како би наручиоцу обезбедио захтевани 
квалитет. 
Конкурсном документацијом и Законом о јавним набавкама је предвиђена 
могућност удруживања више понуђача како би заједнички испунили захтеване 
критеријуме (услове) за учешће у поступку јавне набавке.  
Из наведених разлога наручилац остаје при дефинисаним додатним условима. 

 
 

2. У конкурсној документацији за поступак јавне набавке услуга системска 
дератизација на територији града Сомбора јн бр 404-19/2017-VIII, у оквиру 
додатних услова, од понуђача се тражи да располаже неопходним кадровским 
капацитетом, односно да има запослен следећи кадар: санитарни техничар, 
санитарни еколог или виши санитарни техничар – IV  или VI степен стручне 
спреме – 4 лица, која поседују потврду о обучености за рад на пословима 
дезинфекције и дератизације, лекар специјалиста епидемиологије или хигијене 
који поседује лиценцу Лекарске коморе Србије и потврду о обучености за рад 
на пословима дезинфекције,дезинсекције и дератизације – 1 лице, радници на 
пословима дезинсекције и дератизације – 15 лица која поседују потврду о 
обучености за рад на пословима дезинсекције и дератизације, радници за 
манипулацију са биоцидним препаратима који поседују сертификат за 
руководиоца опасним материјама – 4 лица. 

 
ПИТАЊЕ БРОЈ 2.1.: 
Молимо Вас да нам објасните због чега сте и на основу којих критеријума 
тражили да понуђач располаже наведеним кадровским капацитетом , с 
посебним освртом на тражени тачан минималан број запослених тј.радно 
ангажованих лица. 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 2.2.: 
 Молимо Вас да нам одговорите због чега сте тражили да понуђач мора да 
радно ангажовано 4 радника за манипулацију са биоцидним препаратима 
који поседују сертификат за руковаоца опасним материјама, имајући у виду 
да је сходно члану 34. Закона о хемикалијама ( „Сл. Гласник РС“ , бр. 
36/2009, 88/2010, 92/2011, и 93/2012), искључиво снабдевач опасних 
хемикалија дужан да обезбеди лице које се стара о правилном управљању 
тим хемикалијама, а да је , на основу члана 3 став 1 тачка 14 истог закона, 
снабдевач дефинисан правно лице  или предузетник који је произвођач, 
увозник, диструбутер или даљи корисник, а који ставља у промет 
хемикалије, те узимајући у обзир да ми , сагласно наведеном, представљамо 
потрошача које не ставља хемикалије у промет, док је, с друге стране, 
сагласно члану 10 и члану 76  став 6 Закона о јавним набавкама ( 
„Сл.Гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац дужан да у 
поступку јавне набавке омогуће већу конкуренцију тј.он не може 



ограничити конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег 
понуђача да учествује у поступку јанве набавке коришћењем 
дискриминаторских услова, техничких спецификавија и критеријума, 
односно наручилац мора одредити услове за учешће у поступку тако да ти 
услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом 
јавне набавке. 
Сматрамо да је овај услов дискриминаторски тј. да нема никакве логичке 
везе са предметом јавне набавке  и једина сврха му је да доведе у предност 
понуђаче који из других разлога, који немају везе са предметом јавне 
набавке, имају саветника за хемикалије, те Вас молимо да у том смислу 
измените конкурсну документацију.     

 
ОДГОВОР: 
            2.1. одговор на питање 1 

2.2.Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао додатне услове у 
погледу кадровских капацитета на основу Закона о транспорту опасног 
терета (Сл. Гласник РС бр. 88/2010 и бр.104/2016), а не на основу Закона о 
хемиклијама (Сл. Гласник РС, бр.36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 и 
25/2015). 
Наручилац је констатовао грешку у конкурсној документацији те сходно 
томе врши измену у делу Додатни услови, Кадровски капацитет, тачка 4.: 
Уместо „Радници за манипулацију са биоцидним препаратима који поседују 
сертификат за руковаоца опасним материјама – 4 лица“ 
Пише: „Саветник за безбедност транспорта опасног терета – 1 лице“ 

 
 
 
 


