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Број: 05-973/6 
Дана, 15.10.2018. године. 
 

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне 
документације бр. 1.2.14/18, за поступак јавне набавке мале вредности бр. 1.2.14/2018  
Дератизације, дезинфекције и дезинсекције (у даљем тексту: Конкурсна документација), 
Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, свим заинтересованим 
лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања   
постављена од стране заинтересованих лица  

за поступак јавне набавке бр. 1.2.14/2018 
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно захтев 
за појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор / 
појашњење на исто: 
 

Питања/захтеви за појашњење:  
 
Поштовани, 
молимо Вас да на одговорите на следеће питања у вези са конкурсном документацијом за 
јавну набавку услуга Дератизације, дезинфекције и дезинсекције ЈНМВ 1.2.14/2018. 
 
1. Као критеријум за оцену понуда је наведен "Економско најповољнија понуда", а једини 
елемент који се бодује је цена и свакој од тражених услуга. Зашто се као критеријум не 
користи "Најнижа понуђена цена" јер не постоји други елемент за бодовање понуда сем 
цене? 
 
Одговор Наручиоца бр. 1: 
Чланом 85. став 2. ЗЈН је дефинисано 17 елемената критеријума економски најповољније 
понуде у исто тако 17 тачака поменутог става члана 85. ЗЈН, те сходно томе наручилац се 
определио за елемент критеријума под тачком 1) «понуђена цена» за различите ставке у 
понуди, које сматра битним и истима одредио релативан значај – пондер, што је све у складу 
са законским одредбама и диспозицијом наручиоца у том смислу. 
 



2. Да ли се као елемент за бодовање понуда бодовати једнична цена за један третман по м2 
или се бодује укупна вредност понуде без ПДВ која се исказује у обрасцу VII Структуре цене 
са упутством за попуњавање? 
 
Одговор Наручиоца бр. 2: 
Имајући у виду да је у делу конкурсне документације који регулише критеријум за доделу 
уговора стоји: „Понуђена јединична цена за један третман по m2 по овом критеријуму, 
максималан број пондера оствариће их понуђач који понуди најнижу просечну цену за ову 
услугу из Обрасца понуде“, сасвим је јасно да се пондерисање односи на цену по м². 
 
3. Ако се бодује јединична цена за један третман по м2 зашто се уопште тражи исказивање 
укупне понуђене вредности без ПДВ-а и са ПДВ-ом, када се већ Оквирни споразум 
закључује на унапред одређену вредност? 
 
Одговор Наручиоца бр. 3: 
Наведено је неопходно јер свака понуда у поступку јавне набавке или партије у оквиру исте 
мора имати своју јединичну и укупну цену без и са ПДВ-ом у складу са Правилником о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) и то чланом 12. 
став 1. тачка 1) наведеног Правилника. 
 
4. Да ли се сертификате знања из области ДДД послова поред поменутих овлашћених 
установа могу издати и Војномедицинска академија Београд? 
 
Одговор Наручиоца бр. 4: 
Наручилац ће свакако прихватити важеће сертификате знања из области ДДД  издате од 
стране свих Установа које су овлашћење да исте издају, што ће прецизније бити дефинисано 
у изменама и допунама конкурсне документације, које ће наручилац извршити. 
 
 
5. Зашто се као један од захтева код додатних услова у погледу кадровског капацитета тражи  
да понуђач има на располагању 6 лица ветеринарски техничар и 6 лица санитарно-еколошки 
техничар IV степен стручне спреме? 
Зашто то не могу бити лица на пример са ССС пољопривредне струке, хемијске струке и сл. 
Битно је да имају обуке за обављање послова из области ДДД услуга које издају овлашћене 
установе? 
 
Одговор Наручиоца бр. 5: 
Министарство здравља и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе 
за ветерину који издају дозволе за вршење ДДД услуга прописују услове у погледу објеката, 
опреме и кадра на основу позитивних прописа из предметне области, те је предметни 
додатни услов кадровског капацитета формулисан у складу са тим. 
 
6. Код кадровског капацитета као услов се тражи: 1 доктор ветеринарске медицине са 
положеним стручним испитом, лиценцом и уверењем о стручној оспсобљености из области 
ДДД. 



На какав се стручни испит конкретно мисли када је овај услов у питању? 
 
Одговор Наручиоца бр. 6: 
Доктор ветерине мора имати уверење о стручној оспособљености из области дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације, што ће прецизније бити дефинисано у изменама и допунама 
конкурсне документације, које ће наручилац извршити. 
 
7. За све раднике који су запослени код понуђача као доказ располагања кадровским 
капацитетом поред изјаве на меморандум понуђача, МА образаца, диплома, лиценце и 
уверења/потврда да су оспособљени за рад отровима које издају овлашћене институције да 
ли је потребно достављати и Уговор о раду за раднике запослене код понуђача?  
Или се Уговори о радном ангажовању достављају само за раднике који су ангажовани код 
понуђача по другим основама. 
 
Одговор Наручиоца бр. 7: 
С обзиром да је „радно ангажовање“ шири правни појам који у себи сублимира и рад у и ван 
радног односа, те рад на одређено или неодређено време, свакако се обавеза достављања  
односи и на уговоре о раду (фотокопије важећих уговора о раду), уколико су по том основу 
наведена лица у односу са својим послодавцем, односно понуђачем у овом случају. 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 

 

Напомена: Овај документ на меморандуму  наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

  


