
 
   Република Србија 
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    ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
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       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: 404-81/2018-VIII 

 - Системско сузбијања комараца- 
 
 
За предметну јавну набавку постављенa су питања и за иста дајемо одговоре. 

 
ПИТАЊЕ 1: 

 

Molim Vas da nam odgovorite u delu dodatnih uslova koja se odnose na finansijski 
kapacitet, na osnovu kojih kriterijuma ste tražili da je neophodno da je ponuđač u 
prethodne tri godine ostvario ukupan prihod veći od 52.500,00 rsd i da li taj iznos 
uključuje i porez na dodatu vrednost a posebno imajući u vidu da prema zakonu o 
javnim nabavkama ,Naručilac može da traži maksimalno dvostruki iznos procenjene 
vrednosti javne nabake (konkretno naručilac sprovodi JN male vrednosti) 

Takođe u Planu Javnih nabavki aktuelna verzija od 04.04.2018. stoji da je procenjena 
vrednost 52.500.000,00 rsd i da je u pitanju otvoreni postupak a Naručilac sprovodi 
JN male vrednosti ? 

Одговор: 

У питању је износ процењене вредности конкретне јавне набавке, те самим тим, 
наручилац сматра да је адекватно и логично одредио износ траженог 
финансијског капацитета. У питању је износ без ПДВ-а. 

Уколико се наручилац определи да промени врсту поступка у односу на ону 
која је одређена Планом јавних набавки, као у конкретном случају, нема обавезу 
да измени План, што произилази из одредбе члана 51. став 4. Закона о јавним 
набавкама. 



 

 
Pitanje br 2 . 

U delu konkursne dokumentacije Broj i kvalitet kadrova (BK) str 17/52 i 18/52 traži 
se da ponuđač ima radno angažovana lica BK2—doktora bioloških nauka ili veterine 
sa radnim biografijama 

Zbogčega setraži angažovanje doktora bioloških nauka sa radnom biografijom 
,kada prisustvo ovakvog kadra nije u u logičkoj vezi sa predmetnom nabavkom 
.Odnosno ni jedan zakon koji reguliše oblast DDD usluga ne zahteva 
angažovanje biologa odnosno doktora biologije 

Pri tome Naručilac traži da Ponuđač poseduje Rešenje Ministarstva zdravlja RS o 
ispunjenosti uslova za obavljanje DDD poslova pa nije jasno ni angažovanje doktora 
veterinarskih nauka 

Одговор: 

Ангажовање доктора билошких наука или ветерине у конкретном поступку 
јавне набавке није захтевано као услов за учешће, који је обавезан за понуђаче, 
већ као додатна предност у смислу квалитета ангажованих кадрова као 
подкритеријума економски најповољније понуде и за таквог експерта ће 
доделити мањи број пондера – 7. Дакле, понуђачи не морају да имају 
ангажоване наведене експерте. 

Студенти докторских студија ветерине и билогије се током студија сусрећу са 
предметима који се баве Фитофармацијом односно са средствима која се 
користе у заштити биља и комуналној хигијиени, отровношћу ових супстанци, 
могућим последицама њихове примене по људе и животну средину, односно 
мерама опреза при раду са пестицидима и начином апликације одређених 
биоцида.  На основу свега наведеног, неумањујући квалитет других 
вискошколских установа,  јасно је због чега се даје предност ангажовању лица 
која имају докторат стечен са  Ветеринарским и Природно математички 
факултет смер биологија, нарочито када  треба да  дати препоруку за апликацију 
биоцида у/изнад насељеног места а без познавања основних каратеристика 
примењених активних материја и могућих нежељених последица које могу 
настати употребом истих. 

Takođe se u obaveznim uslovima traži važeća dozvola nadležnog organa za 
obavljanje delatnosti odnosno Rešenje Ministarstva zdravlja RS . 

Nije jasno na koje važeće Rešenje je Naručilac mislio da li ono u skladu sa SL listom 
SRJ br 27/97 ili ono u skladu saSl.glasnikom RS br 15/2016 obzirom da se u članu 5 
modela ugovora pominju godine 2018,2019 i 2020 a znamo da će svaka kuća koja se 
bavi DDD uslugama morati da do januara 2019 poseduje Rešenje u skladu sa 
Sl.glasnikom RS br 15/2016. 



Molimo Naručioca za pojašnjenje na koje Rešenje Ministarstva zdravlja je konkretno 
mislio kada je tražio važeće 

Одговор: 

Битно је да је у питању важеће Решење независно када је издато, а у случају 
дилеме да ли је важеће, наручилац ће проверити са надлежним органом – 
Министарством здравља. 

 
 


