
Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкaма („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 11/2020 – Пружање услуга 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

Питање бр. 1: 
На страни 6. конкурсне документације наводите следећи обавезни услов под ставком 4.: 

Да понуђач буде регистрован као здравствена установа и да поседује важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, а такве дозволе се 

захтевају у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (,,Сл. гласник РС 

број 15/2016 ) и Законом о ветеринарству (,,Сл. гласник РС, број 91/2005 и 30/2010 ), чијим 

одредбама је предвиђено да лица која се баве пословима дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације, морају имати решења надлежних министарстава у вези са испуњавањем услова 

за обављање наведених делатности.  

Начин доказивања услова:  

1. Решење Министарства здравља РС о испуњавању услова за обављање здравствене 

делатности ,  

2. Решење Министарства здравља РС о испуњавању услова за обављање услуга 

дезинфекције,дезинсекције и дератизације  

3. Решење Министарства пољопривреде РС – управа за ветерину  

 

У том смислу, заинтересовано лице оспорава прописивањe услова у Конкурсној 

документацији под ставком 4. тачка 1. да ДДД услуге обављају искључиво понуђачи 

регистровани као здравствене установе, односно да се у делу доказивања од понуђача 

захтева поседовање Решење Министарства здравља РС о испуњавању услова за 

обављање здравствене делатности.  

Прописивањем услова да услуге ДДД могу вршити само здравствене установе оспорава 

се право на обављање услуга другим правним и физичким лицима који испуњавају све 

законом прописане услове за обављање ДДД услуга, и поседују дозволе надлежних 

Министарстава,чиме Наручилац поступа у супротности са члановима 10. и 12. Закона о 

јавним набавкама, односно поступа у супротности са начелима обезбеђивања 

конкуренције и једнакости понуђача.  

У том смислу, заинтересовано лице сматра да се ради о недостатку у Конкурсној 

документацији и подноси захтев да се Конкурсна документација у оспореном делу измени 

укидањем услова “Да понуђач буде регистрован као здравствена установа” као и 

укидањем обавезе достављања доказа -1. Решење Министарства здравља РС о 

испуњавању услова за обављање здравствене делатности.  

 

Одговор бр. 1: 

Наручилац прихвата примедбу и сходно члану 63. Закона о јавним набавкама врши измену 

обавезног услова на страни 6  тачка 4, тако да сада гласи: 

2. Да понуђач поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, а такве дозволе се захтевају у складу са Законом о 

заштити становништва од заразних болести (,,Сл. гласник РС број 15/2016 ) и Законом 

о ветеринарству (,,Сл. гласник РС, број 91/2005 и 30/2010 ), чијим одредбама је 

предвиђено да лица која се баве пословима дезинфекције, дезинсекције и дератизације, 



морају имати решења надлежних министарстава у вези са испуњавањем услова за 

обављање наведених делатности. 

Начин доказивања услова:   

 Решење Министарства здравља РС о испуњавању услова за обављање услуга 

дезинфекције,дезинсекције и дератизације 

 Решење  Министарства пољопривреде РС – управа за ветерину 

 

Питање бр. 2: 
На страни 6. конкурсне документације наводите следећи додатни услов - 1.2. б: 

б) Понуђач који подноси понуду самостално, са подизвођачем или група понуђача треба 

да има приход у периоду од 3 (три) године (2017.,2018.,2019. година) у најмањем износу од 

2.000.000,00 динара  

Начин доказивања додатног услова:  

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) које издаје Агенција за привредне регистре - 

Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника из ког 

се виде подаци за 3 (три) године (2017, 2018. и 2019. годину);  

Заинтересовано лице ставља примедбу на тражење података за 2019.годину, обзиром да је 

рок за подношење финансијских извештаја за 2019.годину продужен до августа 

2020.године и да Извештај о бонитету не може да садржи те податке. 

У том смислу, Заинтересовано лице подноси захтев да Наручилац изврши измену 

траженог услова и доказа. 
 

Одговор бр. 2. 

Наручилац прихвата примедбу и сходно члану 63. Закона о јавним набавкама врши измену 

на страни 6 код додатних услова тачка 1 .2 б) мења се и гласи:  

Б)Понуђач који подноси понуду самостално, са подизвођачем или група понуђача 

треба да има приход у периоду од 2 (две) године (2017. и 2018. година) у најмањем 

износу од 2.000.000,00 динара 

Начин доказивања додатног услова: 

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) које издаје Агенција за привредне 

регистре - Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и 

предузетника из ког се виде подаци за 2 (две) године (2017,. и 2018. годину); 

 

Питање бр. 3: 
На страни 8. конкурсне документације наводите следеће: 

1.2.2 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни сваки понуђач из групе 

понуђача који је сходно Уговору о конзорцијуму или другом уговору између чланова групе 

понуђача обавезан а обавља услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације по 

епидемиолошким индикацијама.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Заинтересовано лице наводи да је је поседовање дозволе надлежног органа регулисано 

чланом 75. став 1. тач. 5) Закона а не чланом 75. став 1. тач. 4) Закона, како је наведено у 

Конкурсној документацији, па упућујемо Захтев да се код овог услова изврши измена Ко 

нкурсне доокументације исправком наведене тачке. 

 



Одговор бр. 3. 

Наручилац прихвата примедбу и врши измену тачке 1 .2 .2 мења се и гласи:  

«Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

 
Питање бр. 4: 
На страни 6. конкурсне документације наводите следећи додатни услов - 1.2. ц: 

ц) Понуђач, који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да има у претходних пет 

година (2015., 2016., 2017., 2018, и 2019. година) најмање 10 ( десет ) закључених и 

реализованих уговора са здравственим установама за предметне услуге, од којих минимум 3 

(три) уговора закључена са здраственим установама за предметне услуге.  

Заинтересовано лице сматра да је наведени услов нејасан обзиром на различит број уговора 

који се тражи у циљу доказивања пословног капацитета, те подноси Захтев да Наручилац исти 

измени, наводећи да ли се пословни капацитет  доказује достављањем најмање 10 ( десет ) или 

најмање 3 ( три ) уговора закључених и реализованих са здравственим установама 
 

Одговор бр. 4. 

Наручилац прихвата примедбу и сходно члану 63. Закона о јавним набавкама врши измену 

на страни 6 код додатних услова тачка 1 .2 ц) мења се и гласи:  

Понуђач, који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да има у претходних 

пет година (2015., 2016., 2017., 2018, и 2019. година) најмање 10 ( десет ) закључених и 

реализованих  уговора са здравственим установама за предметне услуге.  

Начин доказивања додатног услова: 
- Референц листа на меморандуму понуђача са фотокопијама уговора – Образац бр. 8 

референце 

 

Напомена: 

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на 

питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик 

конкурсне документације. 

 

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију. 

Комисија за јавну набавку бр. 11/2020. 

Дана 29.05.2020. године 

 


