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На основу члана 63. ст. 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/2015), 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке услуга: Дезинфекција, дератизација, 

дезинсекција за 2016.год. ( за потребе ШГ '' Сомбор''), сходно надлежностима 

утврђеним решењем наручиоца бр. ЈН 090/16-3 од 02.08.2016. године, и на захтев за 

додатно појашњење које је тражило заинтересовано лице а у вези са припремањем понуде 

у складу са конкурсном документацијом бр. ЈН 090/16-6 даје следеће: 
 

I ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку : ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕРАТИЗАЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА ЗА 

2016.ГОД. ( за потребе ШГ '' Сомбор'') 

 

 

1. Питање: 

Један од услова је да предузеће има решење - фотокопију важеће дозволе Министарства 

пољоприврде, шумарства и водопривреде Републике Србије да понуђач испуњава услове 

за вршење послова дезинфекције, дезинсекције са фумигацијом и дератизације у 

просторијама за смештај, прераду и чување биља ради сузбијања биљних болести и 

штеточина (то је решење министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде 

Републике Србије-управа за заштиту биља)а стручно лице за вршење 

дезинфекције,дезинсекције и дератизације  је инж. заштите биља, а не ветеринар кога Ви 

тражите на основу овог решења. 

 

  

2. Питање: 

У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности Услуга дезинфекција, 

дератизација, дезинсекција за 2016.год. ( за потребе ШГ '' Сомбор''), на страни 8 у 

поглављу 1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним 

набавкама, у тачки 1.1. став 5, навели сте да понуђач мора доставити -фотокопију важеће 

дозволе Министарства пољоприврде, шумарства и водопривреде Републике Србије да 

понуђач испуњава услове за вршење послова дезинфекције, дезинсекције са фумигацијом 

и дератизације у просторијама за смештај, прераду и чување биља ради сузбијања биљних 

болести и штеточина.  

 Питање је: реч фумигација се не помиње ни у решењима Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, нити у решењима Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине, па Вас молим да ово појасните. 
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2.    У конкурсној документацији тражите решење Управе за заштиту биља за обављање 

ДДД послова, али не и стручно лице које руководи овим пословима, такође тражите 

дипломираног ветеринара са лиценцом, али не и решење Управе за ветерину за обављање 

ДДД послова. 

 

Наручилац појашњава: 

 

Наручилац jeкроз иземну конкурсне документације изменио услове за учешће у поступку 

јавне набавке, као и доказе за испуњавање кадровског капацитета, сходно томе потребно је 

да понуђач достави фотокопију важеће дозволе Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде-Управа за ветерину,  да понуђач испуњава услове за вршење послова 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације, односно за стручно лице (ветеринар) уз важећу 

лиценцу и поседује уверење о оспособљености за обављање послова ДДД (Управа за 

ветерину). 

 

 
Измене конкурсне документације објављене су на Порталу УЈН и Интернет страници наручиоца, 

као и обавештење о продужењу рока за достављање понуда. 

 

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ 

                                                                                              

                                                                                     Велимир Чешљевић, др вет.мед. 

 

 


