
 

 

 

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12, 14/15 И  68/15), Институт за кукуруз „Земун 

Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне 

набавке услуга: Услуге дезинфекције, дезинсекције, дератизације и 

фумигације, редни број набавке М-19/16, даје следеће одговоре на питања 

заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Овим путем Вас молимо за појашњење конкурсне документације М-19/16 

Услуге дератизације, дезинсекције и фумигације у вези следећих питања: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Овим путем Вам постављамо питање и тражимо образложење због чега 

сте изменом Конкурсне документације од 24.06. у кадровском капацитету 

додали да санитарно еколошки инжењер мора да поседује лиценцу 

лекарске коморе? 

Делатност ДДД услуга спада у подручје превентивне медицине и није у 

законској обавези да носиоци делатности имају лиценцу лекарске коморе 

сходно Одлуци о условима за обављање ДДД ''''Сл.листу СРЈ", бр. 27 од 20. 

јуна 1997".  

 

Молимо Вас да нам образложите у коме законском пропису Ваш нови 

захтев у КД има утемељење? 

 

Молимо да прихватите нашу сугестију и КД прилагодите тако да услови не 

представљају инструмент дискриминације Понуђача сходно Закону о 

јавним набавкама: Члан 10. ЗЈН. и Члан.12.ЗЈН, које шаљемо у целости: 

 

"Члан 10. 

Наруцилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће 

већу конкуренцију. 

Наруцилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може 

онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке 

неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем 

дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума" 

 

" Члан 12. 

Наруцилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди 

једнак положај свим понуђачима. 

 

 Наруцилац не може да одређује услове који би значили националну, 

територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, 

нити дискриминацију која би произилазила из класификације делатности 

коју обавља понуђач." 

 

 



ПИТАЊЕ 2: 

 

Због чега конкурсном документацијом не тражите да Понуђач поседује 

Решење Министарства пољопривреде - Управе за заштиту биља, која 

једина даје решење за вршење фумигације? 

Решење Министарства здравља не покрива делатност вршења ДДД услуга 

у пољопривреди и заштити биља. 

Овом конкурсном документацијом може се десити да посао добије 

Понуђач који само има решење за пружање ДДД услуга у комуналној 

хигијени. 

 

 

ОДГОВОР 1 и 2:  

Одговор на постављена питања ће се дати кроз Измену конкурсне 

документације. 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 2 

Датум: 28.06.2016.године 

 


