
 

 

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 услугa – Услуге 

дезинфекције, дезинсекције, дератизације и фумигације, редни број набавке М-

37/20, даје следећи одговор на питање заинтересованог лица:  

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ 

 

Поштовани, 

 

ПИТАЊЕ 1:  

 

Молимо Вас за разјашњење Конкурсне документације  за јавну набавку број М-

37/20 у делу прописаних Обавезних услова и доказа који се односи на поседовање 

дозволе надлежног државног органа за обављање предметне јавне набавке, 

обзиром да услуга фумигације није регулисана Законом о заштити становништва 

од заразних болести ( Сл.гласник РС бр.15/16 и 68/20), која подразумева 

поседовање Решењe Министарства здравља, како сте навели у Конкурсној 

документацији, већ да  исту, обзиром да се ради о третирању робе 

пољопривредног порекла и да је прописано да је за спровођење  исте одговоран 

Дипл.инг.заштите биља, спроводе, у складу са чл.54 Закона о средствима за 

заштиту биља ( Сл.гласник РС бр.41/09 и 17/19) правна лица уписана у Регистар 

пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља код Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС (пружање саветодавних, 

оперативних и услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације у области 

заштите биља и биљних производа ). 

 Имајући у виду наведено,молимо Вас да извршите допуну Конкурсне 

документације у делу прописаних Обавезних услова и доказа који се односи на 

поседовање дозволе надлежног државног органа за обављање предметне јавне 

набавке, тако што ћете поред Решења Министарства здравља  за обављање 

предметне јавне набавке као доказ прописати и достављање Решења 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС – Управа за заштиту 

биља о упису понуђача у Регистар пружалаца услуга у области средстава за 

заштиту биља. 

 

ОДГОВОР 1: 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације , 

која ће се објавити на Порталу  јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 
Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 

  

                                                                                                          Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 1       

Датум: 22.07.2020.г. 
 


