
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. 25/2018 – Пружање услуга 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 
 

Питање бр. 1: 

На страни 6 конкурсне документације под захтевима за додатни капацитет, став пословни 

капацитет под а) наводите као захтев да „понуђач, подизвођач и сваки члан групе понуђача 

у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење 

понуда није био у блокади“. У складу са Законом о јавним набавкама, члан 81, обавезне 

услове из конкурсне документације испуњава сваки члан групе понуђача, док додатне 

услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 

другачије. Како не постоји ни један оправдан разлог за овај захтев, тј. сама чињеница да је 

неко био или није био у блокади не утиче ни на један начин на пружање предметних 

услуга, сматрамо да је овај захтев неоснован. Молим да ускладите наведене захтеве са ЗЈН 

и извршите измену конкурсне документације. 
 

Одговор бр. 1: 

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

додатног услова на страни 6 у погледу пословног капацитета под ставом 1. тачка а): 

-да понуђач у задњих 6 месеци које претходе месецу објављивања позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, није био у блокади. 
 

Питање бр. 2: 

Под истим ставом пословни капацитет, под ц) наводите да „Понуђач, који учествује у 

поступку предметне јавне набавке, мора да има у претходних пет година (2013., 2014., 

2015., 2016., и 2017.) најмање 10 (десет) закључених и реализованих уговора са 

здраственим установама за предметне услуге“. Молим за појашњење по ком основу се 

инсистира на овако стриктним референцама, када су мере које су предмет ове набавке 

идентичне без разлике у којој се врсти објеката примењују. Републичка комисија за 

заштиту права у јавним набавкама је у неколико својих поништила овакве захтеве 

наручилаца, са образложењем да се не може вршити дискриминација понуђача јер су мере 

које су предмет набавке (дезинфекције, дезинскеције и дератизација) дефинисане Законом 

о заштити становништва од заразних болести и не могу се раздвајати у смислу постављања 

додатних захтева да су ове услуге пружање у специфичним објектима. Оваква захтев има 

за циљ фаворизовање одређених понуђача и у супротности је са чланом 10 и чланом 12 

ЗЈН. Молим да извршите измену конкурсне документације и ускладите је са законском 

регулативом. 
 

Одговор бр. 2. 

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

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

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

година (2013., 2014., 2015., 2016, и 2017. година) најмање 10 ( десет ) закључених и 

реализованих уговора за предметне услуге, од којих минимум 3 (три) уговора закључена са 

здраственим установама за предметне услуге.  



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

референце“.  

 

Питање бр. 3: 

На страни 7 у пољу 2 под кадровски капацитет наводите поред осталог да понуђач мора 

имати ангжованог „најмање 1 (једног) доктора ветеринарске медицине (дипломирани 

ветеринар) са положеним стручним испитом и важећом лиценцом Ветеринарске коморе, 

који мора бити у сталном радном односу“, као и „најмање 2 (два) ветеринарска техничара“. 

Молим да појасните из ког разлога се траже наведени кадрови, када је предмет ове јавне 

набавке како наводите на страни 3 „пружање услуга дератизације, дезинфекције и 

дезинскеције (укључујући епидемилошке индикације)“. С обзиром да се предметне услуге 

пружају у здраственој установи укључујући и потенцијалне епидемиолошке индикације, 

не видимо повезаност са наведеним захтевима за кадровским капацитетом, осим да се 

поново фаворизује једна група понуђача, што је опет у колаизији са чланом 10 и 12 ЗЈН:  

Молим да измените наведене делове конкурсне документације и ускладите је са законом. 

 

Одговор бр. 3. 

У вези са појашњењем додатног услова-Кадровског капацитета и обавезног ангажовања 

најмање 1 (једног) доктора ветеринарске медицине (дипломирани ветеринар) са 

положеним стручним испитом и важећом лиценцом Ветеринарске коморе, који мора бити 

у сталном радном односу  и најмање 2 (два) ветеринарска техничара, Наручилац истиче 

следеће:  

Предмет ове јавне набавке је пружање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

по епидемиолошким индикацијама у објектима Наручиоца који обухватају не само 

унутрашњи простор већ и спољни простор око објеката, а што подразумева обавезу 

спољне заштите објеката од  штетних животиња, пре свега глодара, комараца и крпеља, 

као основних преносиоца зооноза на људе. Такође, предмет третирања су просторије 

(кухиње) где се врши промет и припрема - третирање хране животињског порекла.  

Како заштита људи од зооноза није предмет Закона о заштити становништва од заразних 

болести (Сл. гласник РС бр. 15/2016) већ се ради о ветеринарској делатности  предвиђеној 

чл. 4. тачка 5. Закона о ветеринарству (Сл.гласник РС бр.91/05,  30/10 и 93/12), Наручилац 

је у обавези да поступа у складу са чл. 4. тач. 13. Закона о ветеринарству, који  услуге 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације третира као ветеринарску делатност, и у складу 

са тим од понуђача се захтева као обавезан услов за учествовање у поступку  јавне набавке 

поседовање Решења надлежног органа за обављање ове врсте делатности, као 

ветеринарске делатности, издате од стране Министарства пољопривреде-Управе за 

ветерину као и прописаног кадра из области ветерине (најмање 1 (један) доктор 

ветеринарске медицине (дипломирани ветеринар) са положеним стручним испитом и 

важећом лиценцом Ветеринарске коморе, који мора бити у сталном радном односу  и 

најмање 1 (један) ветеринарски техничар)  

У том смислу, указујемо и на тумачење Ветеринарске коморе Србије које објашњава 

обавезу примене Закона о ветеринарству и његову везу са Законом о заштити 

становништва од заразних болести и Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 

41/2009), који се неспорно односе на пословање Наручиоца. 

Чланом 4. Закона о ветеринарству одређено је, цитирамо: „Ветеринарска делатност, у 

смислу овог закона, обухвата:  
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1) праћење, заштиту и унапређење здравља животиња;  

2) заштиту животиња од заразних и других болести;  

3) откривање и дијагностиковање болести и лечење оболелих животиња;  

4) спровођење мера здравствене заштите животиња;  

5) заштиту људи од зооноза;  

6) контролу безбедности хране животињског порекла и производа животињског порекла на 

месту узгоја животиња, производње и промета производа животињског порекла, хране 

животињског порекла и хране за животиње; 

7) обележавање и регистрацију животиња ради контроле кретања и обезбеђивања 

следљивости у производњи и промету животиња, производа животињског порекла и хране 

животињског порекла; 

 8) контролу воде за напајање животиња ради обезбеђивања њене исправности;  

9) контролу здравља приплодних животиња и њихове репродуктивне способности, као и 

спровођење мера за лечење стерилитета и вештачког осемењавања;  

10) заштиту животне средине од загађења узрочницима заразних болести животиња; 

 11) заштиту животиња од мучења и патње, као и старање о добробити животиња;  

12) контролу у производњи и промету ветеринарских лекова и медицинских средстава за 

употребу у ветеринарској медицини; 

 13) послове дезинфекције, дезинсекције, дератизације, дезодорације и деконтаминације;  

14) ветеринарску едукацију и обавештавање.“  

 

О јасној обавези примене и повезаности Закона о ветеринарству и Закона о заштити 

становништва од заразних болести, Наручилац наводи да су Чланом 5. Закона о 

заштити становништва од заразних болести, јасно наведене зоонозе над којима се 

спроводи епидемиолошки надзор и против којих се примењују мере спречавања и 

сузбијања заразних болести као и да је чл.25. истог Закона утврђена обавеза Завода, 

односно института за јавно здравље који утврди заразну болест из групе зооноза или 

смрт лица проузроковану том заразном болешћу да о томе одмах извести надлежну 

ветеринарску организацију и инспекцијске органе надлежне за послове санитарног и 

ветеринарског надзора, на територији на којој је заразна болест утврђена. 

На крају, обзиром да Наручилац  поседује више простора за промет и припрему хране, у 

обавези је да примењује  Закон  о безбедности хране , чији члан 3. јасно прописује следеће:  

„Циљ овог закона је да обезбеди висок ниво заштите живота и здравља људи и заштиту 

интереса потрошача, укључујући начело поштења и савесности у промету храном, 

узимајући у обзир када је то могуће заштиту здравља и добробити животиња, као и 

здравља биља и заштите животне средине.”   

Наручилац сматра да је примедба заинтересованог лица  неоснована и у том смислу остаје 

при прописаном услову. 

 
Питање бр. 4: 

На страни 8 конкурсне документације наводите „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 сваки понуђач из групе понуђача обзиром да се ради о услугама 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама” Овај 

захтев је у директној супротности са чланом 81 ЗЈН, који каже „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, осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди 

другачије. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) овог закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова“. Како је саставни део заједничке понуде и споразум о заједничком наступању, 

понуђачи имају законско право да одреде међусобне обавезе и активности у реализацији 

услуге, а према наручиоци одговарају неограничено солидарно. Молим да извршите 

измену конкурсне документације и ускладите је са члнаом 82 ЗЈН. 

 

Одговор бр. 4. 

Предмет јавне набавке је пружање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације ПО 

ЕПИДЕМИОЛОШКИМ ИНДИКАЦИЈАМА у ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ у 

којима бораве деца , омладина, одрасли  и стара лица, што указује да Извршиоци услуга, у 

складу са чл.17.ст.3 Закона о заштити становништва од заразних болести ( Сл.гласник 

15/2016 )  могу да буду само здравствене установе, које поседују  Решење Министарства 

здравља о испуњености услова за обављање здравствене делатности и тражена Решења 

Министарства здравља и  Министарства пољопривреде-Управе за ветерину о испуњавању 

услова за обављање услуга  дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 

Како је предмет јавне набавке јединствен , истородан и не може се издвојити ниједан посао 

који не представља непосредно вршење услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

по епидемиолошким индикацијама , дозволу надлежног органа да понуђач може да врши 

рпедметне услуге по епидемиолошким индикацијама у наведеним установама, као 

обавезан услов, у складу са чл.75.ст.1.тач.5. Закона о јавним набавкама, морају да поседују 

СВИ ПОНУЂАЧИ из групе понуђача. 

 

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. 25/2018. 

Дана 15.06.2018. године 

 
 


