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Град Сомбор као Наручилац спроводи поступак јавне набавке радова – 404-177/2018-VIII  
– Фабрика воде – Бачки Брег за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 24.09.2018. године.  
Заинтересованa лицa су дана 04.10.2018. године, електронским путем упутили Захтев 
Наручиоцу, за  додатне информације и појашњење у вези са припремањем понуде и у том 
смислу поставили  питањe.  
 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12, 14/15 и 68/15), достављамо следећи одговор: 
 
ПИТАЊЕ бр. 1:  

 



 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.1. 
 
Kako je oprema namenjena za proizvodnju biocida na mestu potrošnje u svrhu dezinfekcije PIJAĆE 
VODE biocidni proizvod dobijen na mestu potrošnje SE ISPORUČUJE KRAJNJIM KORISNICIMA, tj. ZA 
SNABDEVANJE KORISNIKA u smislu člana 2. stava 1. tačke 2. I člana 5. stava 1.  Zakona o biocidnim 
proizvodim. Krajnji korisnici tj. stanovnici naseljenog mesta Bački Breg, opština Sombor, na čijoj 
terotoriji je predviđena instalacija predmetne opreme biocidni proizvod KONZUMURAJU kroz pijaću 
vodu u vidu REZIDUALNOG HLORA koji ostaje u vodi nakon izvršene dezinfkecije pijaće vode, a koji je 
propisan kao obavezan prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, a isti plaćaju kroz račun 
za utrošenu vodu. Kako se biocidni proizvod DISTRIBUIRA KORISNICIMA KOJI ISTIKONZUMIRAJU kroz 
PIJAĆU VODU shodno odredbama Zakona o biocidnim proizvodima isti MORA BITI REGISTROVAN U 
NAMESKOJ GRUPI PT5 DEZNIFICIJENSI ZA PIJAĆU VODU. 
U okviru pripreme pokretanja javne nabavke Naručilac je istražujuči tržište ustanovio da je resorno 
ministarstvo u periodu od decembra 2016. do semptembra 2017. izdalo 4 (četiri) REŠENJA ZA UPIS 
BIOCIDNOG PROIZVODA DOBIJENOG ELEKTROLIZOM NA MESTU POTROŠNJE (IN SITU 
TEHNOLOGIJOM). Rešenja su od od 13.12.2016.,23.12.2016. izdata od strane Ministarstva za 
poljoprivredu i zaštitu životne sredine, i rešenja od 28.09.2017., od 28.09.2017. izdata od strane 
Ministarstva za zaštitu životne sredine.  
U sva četiri rešenja u tački 1. stavu 1. alinei 4. (Aktivna supstanca sadržana u biocidnom proizvodu) stoji 
da je aktivni hlor dobijen ‚‚in situ elektrolizom‚‚. 
Kako je Ponuđač sam naveo u zaključku svog zahteva mogućnost ispunjenosti ovog uslova je apsolutno 
moguća, pošto postoje pravosnažno Rešenje nadležnog ministartsva o upisu u registar biocida od strane 
firme registrovane ne teritoriji Republike Srbije. Pošto se dezinfektant koji se dozira u pijaću vodu 
isporučuje krajnjim korisnicima i krajnji korisnici plaćaju tu isporuku kroz cenu vode na svojim računima, 
te pošto postoji aktivna registracija ove tehnologije u registar biocida (šta potvrđuju i navodi Ponuđača 
u 4. pasusu Zahteva za izmenu pojašnjene konkursne dokumentacije), Naručilac smatra da se ovaj 
zahtev ne može smatrati osnovanim.  
Shodno postojanju pravosnažnih Rešenja o upisu biocidnih proizvoda u grupu PT5 dobijenih in situ 
tehnologijom i zahtevima Zakona o biocidnim proizvodima zahtev Ponuđača se ne možemo smatrati 
opravdanim i osnovanim. 
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